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৯২ নং বহ্বাজার স্টু বরাট, নে 

১২৯০ | 





সূচীপত্র | 

রাজপুত জাতির ইতিবৃত্ত । 

প্রথম অধ্যায় রাজস্থান ;_ রাজস্থানের ভৌগলিক সীমা )-কুর্য্য ও চক্বংশ ১ 

_পৌরাণিক বৃত্তান্ত । 

দ্বিতীয় অধ্যায় |__স্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নি বংশাবলি ও তীহাদের 

সমসাময়িক বিবরণ | ইক্ষাকুবংশ ;-বিদেহবংশ )- চন্দ্রবংশ ও সুরধ্যবংশের 
সমালোচনা )--নহুষ ও ককুৎস্থ)_কাবেরী ও জহ্,_মতিনার ও যুবনাশ্বঃ_ 
শশবিন্দু ও যুবনাশ্ব;__হরিশ্চন্ত্র, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, সিসির ও 

রামচন্দ্র; রোমপাদ ও দশরথ । 

তৃতীয় অধ্যায় ।-_ প্রাচীন আর্ধ্যনৃগতিগণ কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন নগর ও রাজা 

পৃ । 

প্রতিষ্ঠা ।-_অযোধ্য। ;_মিথিলা ;_রোতস ও চম্পাপুর ; প্রয়াগ ও 

মাহেম্মতী )-_কুশস্থলি দ্বারক1 ;-_মথুরা)_ শৃরপুর;-_হস্তিনাঁপুর )-_পঞ্চা- 

লিক ও কাম্পিল্য;_মহোদর, কান্কুজ ও গাঁধিপুর;- কৌশাহী;-_ধর্মীরণ্য 

ও বন্ুমতী ;-_রাজগৃহ )-_-ইন্তপ্রস্থ ;-_পালিবোত্র ও আরোর )-_-অলগ, বঙ্গ, 

কলিঙ্গ, কৈকয় ও মদ্ত্রক)-_গান্ধীর)__-কলিঞ্জর, কেরল/পাও্, ও চৌল। 
চতুর্থ অধ্যায় ।-_রাম ও যুধিষ্টিরের পরবন্তী স্ধ্য ও চন্ত্রবংশীয় নৃপতিগণের 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং অন্তান্ত রাজবংশের সমালোচনা।-_লব ও কুশ ;-- 

সুমিত্র ;--রাজপাল;- রিপুঞ্জয় ;--সুখৰস্ত ও বিক্রমাদিত্য ;_-প্রদ্যোত ১-_ 

নন্দিবদ্ধন )--শিশুনাগ ) - চন্তরগুপ্ত)-_অষ্টমিত্র )-তৃমিত্র ;--শীলাম্ুধি। 

পঞ্চম অধ্যায় ।--ঘে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি অভিযানোদ্স্তে ভারতভূমে প্রবিষ্ট 

হইয়াছিল, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং শাকত্বীপীয় ও স্বন্দনাভীয় জাতির 
সহিত রাজপুত জাতির সাদৃশ্তের সমালোচন1।--তাতার ও মোগল ;- আদ 
ও আযু;--আয়ু ওযু)--শীথেশ)--প্রাচীন জন্মনদিগের বেশ-বিস্তাঁস + 

৯১ 

১৭ 

টুইট) আর্থাও বোধেন )-পুজাবিধি )-বীর ব্যবহার )--ভষ্টকবি;_ 
ুদ্ধরথ ;স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহার ;_দ্যুত )_-শাকুনিক ও সামুদ্রিক 
গণন1)--ধিকট যদিরা'পানাশক্তি ১-অন্ত্যেধিদৎকার)--অশ্থমেধ॥ **। ১. 
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যঠ অধ্যায় ।_ রাজস্থানের ছব্রিশ রাজকুলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।__অগ্নিকুল;-_ 

গ্রহলোট বা গিহল১-যহু ১-ল্কুয়্ার১-রাঠোর /-কুশাবহ)- পরমার ১ 

চানুমাল বা চৌহান )__চৌলুক্য বা শোলাক্কি;__প্রতিহার)-_-সৌর ;-- 
তক্ষক; জিত )-হুন ; কান্তি $--বল)-জৈত্ব, জিখ্খ বা কামারী)__ 

গোহিল )_দেবী)- গর দর বা দোদা-_ঘরওয়াল ,২-বীরগুজর )-- 

সেনগড় )--শিকারবল ;_ বাইস )--দাহিয়া ;-জৈহ! ;-মোহিল /_ 

নিকুম্প -রাজপাী ;_ দাহির ;-দাহিম1। *** ২৩৫ 

_ মিবার। 
পাপা 

প্রথম অধ্যায় | -রাজস্থান-ডাগ +- প্রমাণন্বরূপ নানা উ্গ্রস্থ ও শিলালিপির 

বিবরণ ;_-কনকসেন ;__সৌরাষ্্ প্রদেশে তৎকতৃক উপনিবেশ স্থাপন 7 

বরতীপুর ;__শিলাদিত্য ;- স্লেচ্ছগণকতৃক বল্লভীপুর-আক্রমণ ;__বল্লভীর 

উত্-সাদন । ৪ টু 8 নর নি 

দ্বিতীয় অধ্যায় ।--€গাহের জন্ম ১ততকর্ৃক ইদর-রান্গয-প্রাপ্তি ;-গিহেলোট 

শবের ব্ৎপত্তি;--বাপ্পীর জন্ম ;_গিহেলাউদরিগের পুরাতন পুজাবিধি 

বাপ্পার বিবরণ ;--অগুণাপানোর )-বাপ্লার শৈবমন্ত্র গ্রহণ )তৎকর্তৃক 

(.. চিতোর প্রাপ্তি ;-তাহার আশ্চর্্যকর চরমব্বিরণ)_দ্বিতীয় ও একাদশ 

শতাব্দীর মধ্যবর্তী মিবারেতিবৃত্ের চারিটা প্রধান কালের নিরূপণ । "৭৯ 

তৃতীয় অধ্যায় ।-_বাপ্লারাওল ও সমর(সিংহের মধ্যবর্তী নরপতিগণের বৃত্তান্ত; 

বাগ্লার সম্তানসস্ততিগণ ;- খোমাঁন ;-আরবীয়গণকতৃক ভারতাক্রমণ 3 

খলিফ। ওমার- তীয় সেনাপতি আয়েষ কতৃক ভারতাক্রমগ )১-আয়েষের 

পরাজয় ও নিধন ;-থলিফ1 ওসমান, আলি ও আব্দুল মেলেক ;- মহম্মদ 

বিন কানিম ;_-তংকর্তৃক ভারত-আক্রমণসিদ্ধুপতি দাহির রাজেন 

সহিত তাহার যুদ্ধ ;_-ঘবনের হস্তে সততীন্ব-রঙ্ার্থ দাহির-রাজের ছুহিতাধয়ের 

কৌশল ;-স্মনামর়িক খিছেলট ও মুর্গলমান নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত 

তাপিক। ;-'ৰোগদাদ রাজ্যের আঅপংপতন)--য়বনকতৃফ চিতোরাক্রমণ 

৭১ 
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 পৃষ্ঠা। 

ধবমাক্রযণ হইতে চিতোরপুরী রক্ষার্থে হিন্দু বীরগণের যুদ্ধমঞ্জা )--খোমানের 
রাদ্য-শাসন/- ত্রাঙ্গণদিগের প্রতি তাঁহার অত্যাঠারলপুত্রহস্তে তাহার 
মৃত্যু +_ভর্তৃভাট )_গিছেলাট ও চৌহানের শক্ত ওমিত্রভাব। . "৮. ৯৬ 

চতুর্থ অধ্যায়।-_মহাকবি ঠানভট্ট প্রণীত এতিহাসিক বিবরণাবলি )--অন্- 
পাল-পৃথীরা্জ )--সমবসিংহ/--তা্তারগণ কর্তৃক ভারতাক্রমণ )_পৃরথী- 
রাজের স্বপ্ননশন /--স্ুক্ার আভূর্ত মহত্ব ;_সমরদিংছের নিকট পূ্থীরাজের 
দূত গ্রেরণ।_সমরসিংহের সসৈন্যে দিল্লিযা)- দিল্লি হইতে যুদ্ধ-যাত্রা)- 

সমরসিংহের অপ্রথতম গুণাবলি )-দৃষদ্বতী-তীরে হিন্দুমুদলমানে ঘোরতর 
যুদ্ধ-যবনদিগের বিশ্বাস-ঘাতকতা ;--পূর্থীরাক্েরপরাজয় ;-সমর্সিংহের 

সমর-ক্ষেত্রে গ্রাণোৎসর্গ)--ভারতের তদানীন্তন অবস্থা)-_রাজপুত চিত্ত; 
কর্মদেশী)-যবন বিরুদ্ধে তাহার যু্ধযাপ্রা তাহার হস্তে কুতবৃদ্দীনের 
পরাজয় ;_কর্ণ)_রাছুপ ও মাহুপ;-চিতোর-সিংহাসনে রাহুপের অধি- 

রোহণ ।_রাছণের “রাণা” উপাধিপ্রাধ্ি)--রাছপ ও লক্ষমণপিংছের 

মধ্যবর্তী গিহেলাট নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তা "১১২ 
৬ পঞ্চম অধ্যায় |--রাপা রক্ষণ(সংহ;-_অল্লাউদ্দীন কর্তৃক চিতোরাক্রমণ ) 

গদ্মিনী )--আল্লা-উদ্দীনের বিশ্বা-ঘাতকতা )--ভীমপিংহকে উদ্ধার করিবার 
পন্য চিতোরের দর্দারগণের অপিধারণ)--ভীমের উদ্ধারার্থ সতী পদ্মিনীর 
অপুত্ব কৌশল )-_ীর বালক বাদল; হিনদুমুসলমানে ঘোরতর ধুদ্ক)-- 
রাগার দেবদর্শন,-_রাপা ও তৎপুত্রগণের অদ্ভূত আয্মোৎসর্গ _জহরব্রত্ -- 

চিতোর-রক্ষার্থ রাজপুত বীরগণের প্রাণপণে চেষ্টা )-চিতোর-ধ্বংস )-- 

অজয়ণিংহ /€হামিরের জন্মবিঝরণ ;--যবনবিরুদ্ধে হাশিরের. অসিধারণ )”- 

বাণক হ।মিরের জন্ভুত খারত্বঃ-পিতৃখ্য কর্ৃক চিতোর্সিংহাদনে তাহার 
অভিষেক ১-টাকাডোর)-চিভোরোদ্ধারার্থ হাখিরের কৌশল )--ৈল- 
বার!) মালদেবের ছুহিতার সহিত হামিরের বিবাহ-ন্বন্ধ;__হামিরের 
বিবাহ-যাত্রা)-তাহার বিখাহ ও তদীয় পরীর অপূর্ব পতি-প্রেম)- 
চিতোরেদ্ধারের হুবোগ ;-মালদেবের সঙ্কট )__হামির কর্তৃক চিজোরো- 
বার )যবনরাপের সহিত তাহার যুদ্ধ )--যবনরাজের পরাজ্য়)-হামিরের 
ঘ্বাগ্য শান /-ঠাহার গরলোকগমন/--ক্ষেত্র সিংহের আভিষেক)-- 

বিশ্বাধ-ঘাতকের হস্তে ঠাহার প্রাথভ্যাগ ;-লাক্ষের মিংহাসমারোহণ )*+ 
লাক্ষের রাজ্য'শালন )--যণনগ্রাম হইতে গাঞজাতীর্ঘ উদ্ধার করিবার জন্ত 
লান্ষের তংগ্রদেশে যুদ্ধযাত)-ুদ্ক্ষেজে তাহার প্রাণত্যাগ। ৭ ১৩১ 

যষ্ঠ অধ্যায় ।--রাব্পুতদিগের নারী-বিষয়ক শিষ্টাচার ;--বীরধর চও/- হার 
তত প্রতিজ্ঞা রাধার অপূর্ব পরিগয়)_মকুলজির জন্ম 3-চওের 
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ৃষঠা। 
ো৩্ঠ-স্বতবাধিকার ত্যাগ ;-তৎকর্তৃক রাজবার্ধ্যান্শীলন 1-_মকুলজননীর 
দত্ত /__চণ্ডের মর্টনাবেদনা ;মারবারের ছুরভিসন্ধি -মকুলজননীর 
সন্কট )_রণমল্লের বিশ্বাসঘাতকতা! ;-চণ্ডের মহত্ব -চগকর্তৃক ছুরাচার 

রাঠোরদিগের শাস্তিবিধান)-_রণমঞ্লের প্রায়শ্িত্ত)যোধরাও ও হরবাশঙ্কল। 

_তীহার নিকট যোধরাওয়ের পরাজয়-শ্বীকার ;--“মুওকাঁটা” )__রাণার 

গদবারগ্রাপ্তি ;-_মকুলের রাদাশাসন ; বিশ্বাসঘাতকের হস্তে মকুলের 
গ্রাণনাশ ;-চিতৌরের সঙ্কট; রাঠোররাঁজের নিকট কুস্তের সাহাঁয্য- 

প্রার্থন1/-_রাতাকোট হুর্ণ-অধিকাঁর এবং চাঁচা ও মৈরের শান্তিবিধান। .". 

সপ্তম অধ্যায় |-কুস্তের সিংহাসনারোহণ তাহার অভ্ভুত ভাবীদর্শন 

সহাবুদ্দীনের পরবর্তী যবন নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত সমাল্লোচন ১-মালৰ 
ও গুর্জরের নৃপতিদ্ধয় কর্তৃক মিবারাক্রমণ ;_কুস্তের হস্তে তাহাদের 
পরাজয় এবং মালব-রাজের বনিত্ব-স্বীকার ;কুস্তের উদারতা ;_কুস্তকতৃফ 

দুর্গ ও প্রাসাদ-নি্মীণ )মীর! বাই; রাঠোর-রাজকুমারের নিরাশ প্রেম 
পুত্রহস্তে রাণা কুস্তের নিধন;__পিতৃহস্তার ছুর্দশা ; রায়মল্লের সিংহাসনারোহণ 

_-সঙ্গ, পৃ্ীরাজ ও জয়মন্ল ;-ত্রাতৃত্রয়ের পরস্পরের সহিত বিবাদ 
নাহার! মুগরা/_পূ্থীরাজের নির্বাসন/মিবার রাজ্যের বিপ্বপৃথীরাজ 

কর্তৃক বিপ্নবশান্তি এবং মীনদিগের শাস্তিবিধান; পূর্থীরাজের পিতৃ-রাজ্যে 
আগমন )-বীরনারী তারাবাইয়ের জন্ম ;শূরতানের কঠোর পণ 7-- 

জয়মললের মৃত্যু;--তারাবাইয়ের সহিত পূর্থীরাজের সাক্ষাৎ ও তোডাতন্ব- 
উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা ;--তারাবাইয়ের অদ্ভূত বীরত্ব; পূর্থীরাজের সহিত হ্য্- 
মন্্ের বিবাদ )পূ্থীরাঁজের নিকট পরাজিত হইয়া! কুত্যমন্লের বনমধ্যে 
পল্লায়ন ও তথায় প্রতাপগড় নগর-স্থাপন ;_ পূর্থীরাজের তগিনীর উপর 

_ পাভুরায়ের অত্যাচার।--পৃথীরাজ কর্তৃক পাতুর শান্তিবিধান/--বিশ্বীসঘাতক 

পাত কর্তৃক পৃ্ণীরাজের প্রাণ-মংহার /_ পূর্ণীরাজের মৃতদেহ লইয়া পতি- 
গ্রাণ। তাঁরাবাইয়ের জলস্ত চিতায় প্রবেশ + পুত্রশোকে রাণ! রায়মল্লের 
মানবলীলা-সম্বরণ। 4 "তা '*" ১০১৮৩ 

/ অই অধ্যায় ।--রাণা সংগ্রামসিংহের সিংহাসনারোহণ/-মুসলমান সাতাজ্যের 

তদানীত্তন আবস্থা-কীর্ডন ;মিবারের গৌরব; সঙ্গের জয়ার্ন ভিন্ন. 
ভিন্ন জাতির ভারতাক্রমণ-বৃত্তান্ত ;-ভবিষ্য পুরাণোক্ত কঠোর লিখনের 

পুরণ ;বাবরের .ৰাল্য চরিত )--তৎকর্তৃক ভারতাক্রমণ ;_তংকর্তৃক 

দিনীশ্বরের পয়াজয় ও নিধন ;-ববরের বিরুদ্ধে সঙ্গের যুদ্ধযাত্রা )-কনুয়ার 
যুদ্ধ ; প্রথম যুদ্ধে বাবরের পরাজয় ;বাবরের গ্রায়ন্িত্ত +_ তাহার 

নিরুৎসাহ সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করণ -_পুনর্বার ঘোরতর যুদ্ধ তুয়ার 

চি ৬১ 
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শিলাদিত্যের বিশ্বামঘ!তকতা;__তন্নিবন্ধন সঙ্গের পরাঁজয়)_বাঁবরের বীভৎস 
জয়স্তস্ত ;_সঙ্গের মনোভদ্গ ও অকালমৃত্যু সিংহাসন লইয়া সঙ্গের বিধবা 
পতীদিগের মধ্যে বিবাদ ;-_রাণা সঙ্গের চরিত্র-বর্ণন;_ রর্তের রাজ্যাভিষেক 
_সুর্য্যমল্লের সহিত তাহার বিবাদ +_-উভয়ের পরস্পরের সহিত যুদ্ধ ও 

পরম্পরের প্রাণত্যাগ +-বিক্রমজিতের সিংহাসনারোহণ )-ততকর্তৃক 

সর্দারদিগের অবমাননা/--মিবারে ঘোরতর বিপ্লব লৈচাক্ষেত্রে বাহাদুরের 
সহিত বিক্রমজিতের যুদ্ধ )-বাহাছুর কর্তৃক চিতোরাক্রমণ )--চিতোর 

রক্ষার্থ চিতোরের বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ; _বীরনারী জবহর বাই;-তাহার 

অদ্ভুত যুদ্ধ-কৌশল;__জহরব্রত্;--চিতোরপুরীর বীভৎস হৃদয়স্তস্তন দৃশ্য )_ 
হুমায়ুনের আগমনে চিতোর হইতে বাহাদুরের প্রস্থান ;-রাখীবন্ধন 
হুমায়ূনের সাহায্যে বিক্রমঞ্জিতের পুনরভিষেক +--ততবর্ৃক সর্দারদ্িগের 

ঘোরতর অপমান ;_সর্দারদিগের প্রতিহিংস। | 

নবম অধ্যায় |- বিক্রমজিতের রাজ্যচ্যুতি ;বনধীরের সিংহাসনারোহণ 

তৎকর্তৃক বিক্রমঞ্জিতের প্রাণসংহার )--সঙ্গের শিশু তনয় উদয়সিংহকে 

হত্যা করিতে বনবীরের উদ্যোগ; পরম বিশ্বস্তা ধাত্রী পান্না কতৃক উদয়- 

সিংহের প্রাণরক্ষা ;_তাহার দীর্ঘ অজ্ঞাতবাস তাহাকে সদ্দাগণের 
রাগ বলিয়া গ্রহণ ;_-4ছুন” বিবরণ ;-উদয়সিংহের অভিষেক ;_উদয়- 
সিংহের অকর্মরণ্যতা আকবরের জন্ম;_হুমাযুনের বিপদ ;--শরহিন্দ-যুদ্ধ 

_বাঁলক আকবরের বীরত্ব ,-হুমাযুনের জয় এবং পুনর্ধার সিংহাসন- 

লাত;-তাহার পরলোকগমন )১--আকবরের সিংহাসনারোহণ /--উদয়সিংহ 

এবং আকবরের বিসম্বাদী চরিত্রের সমালোচনা ৮-আকবর কর্তৃক 

চিতোরাক্রমণ ১-উদয়সিংহের পলায়ন ;চিতোর-রক্ষার্থ রাজপুতগণের 

অসিধারণ 7__জয়মল্ল ও পুভ্ত)-বীরনারী ১--জহরত্রত ;- হিন্দুমুসলমাঁনে 

তুমুল যুদ্ধ ;--আকবর কর্তৃক চিতোর-জয় ;-_নাগরিকদিগের হত ১ উদয়- 

সিংহের উদয়পুর-স্থাপন ;-ত্তাহার পরলোকগমন। 

নশম অধ্যায় ।-_প্রতাপসিংহের দিংহাসনারোহণ আকবরের সহিত রাজপুত 

নৃপতিগণের সম্মিলন 7 প্রতাপের দীনাবস্থা ;_ তাহার যুদ্ধোদ্যোগ +-_ 

আকবরের নিকট মালদেবের বশ্যতাস্বীকার ;-_রাজপুত নৃপতিগণের সহিত 

প্রতাপের সন্বন্ধত্যাগ ;অম্বরের রাজ! মানসিংহ ;-রাজকুমাঁর সেলিম 

কর্তৃক মিবারাক্রমণ )--হলদিঘাঁটের বুদ্ধ +_ সেলিমের সন্ষুখীন হইয়া প্রতা- 
পের ঘোরতর যুদ্ধ;_-প্রতাপের আঘাত-প্রাপ্তি এবং ঝালাসর্দীর কর্তৃক 
তাহার প্রাণরক্ষা +-চৈতকারোহণে ু্ধকষতর হইতে প্রতাপের একাকী 

প্রস্থান ;- তাহাকে হত) করিবার জন্ত খে।রাষণী ও মুলতানী সৈনিকদ্বয়ের 

& ২. & 
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পৃষ্ঠা । 
তাহার অনুসরণ; শক্তসিংহ কর্তৃক প্রতাপের প্রাণরক্ষ। ,_ প্রভাপের 

সহিত শক্তসিংহের সাক্ষাৎ এবং তাঁহাকে আনুকূল্য দান আকবর কত চি 

কমলমীর-জয় ;--মোগল সেন! করৃকি উদয়পুরাধিকীর ;_ প্রতাপের হস্তে 

মোগল সেনাপতি ফরিদের সসৈম্তে নিধনপ্রান্তি ;--ভিলগ্রণ কর্তৃক 

গ্রতাঁপের পরিবারবর্গের প্রাণরক্ষা $-_খাখান1 ;- প্রতাপের সঙ্কটবৃদ্ধি ;-- 

আকবরের সহিত তাহার সন্ধিন্চনা+_বিকানীরের রাজকুমার পৃথ্ধীসিংহ)-- 

খোস্রোজ বিবরণ ;-_মিবার পরিত্যাগ করিয়। প্রতাপের সিন্ধুনদাভিমুখে 

গমন ;- তীঁহার মন্ত্রীর প্রভৃপরায়ণতা: প্রতীপের প্রত্যাগমন ;-_ মোগল- 

দিগকে আক্রমণ ;--কমলমীর ও উদয়পুরের পুনরুদ্ধার ;--প্রতাপের বিজয়- 

' গৌরব ৮_ত্তাহার পীড়। ও মৃত্যুবৃত্বাত্ত। ... ১১, ১. ২৭৪ 

একাদশ অধ্যায় ।--অমরসিংহের সিংহাসনারোহ ;আকবরের কলঙ্ক __ 
অমরের কাপুরুষতা ;_ শালুষ্বীসর্দারের আচরণ ;অমরের উদ্দীপন] )-- 
তাহার হস্তে মোগলসেনার পরাজয় »-চিতোরে সাগরজির রাণারূপে অভি- 

ষেক ;_অমরকে সাগরজীর চিতোর-সমর্পণ ;২নৃতন নূতন জয়ার্জন ;- 
চন্দীবৎ ও শকাঁবৎ সংঘর্ষ ;-_অন্তল! ছুর্গ ;--শক্তসিংহের বাল্য চরিত ;-_ 

শক্তাবৎদিগের উৎপত্তিবিবরণ-_রাঁণার বিরুদ্ধে সম্রাট পারবেজের যুদ্ধোদ্যম 
রাণ। কর্তৃক তাহার পরাজয় ;-মহাৰৎ খার পরাজয় )১-_-স্থলতান থস্রু 

কর্তৃক মিবারাক্রমণ ;--অমরসিংহের নৈরাশ্ত +_ইংলগ হইতে দৌত্য | 

্বপুত্রের প্রতি অমরসিংহের রাজ্যার্পণ ১-অমরের বনবাস-ব্রতাঁবলম্বন ;-- 
তাহার পরলোক-গমন। ০ ৩১৫ 

দ্বাদশ অধ্যায় _ কর্ণ কভৃকি উদক়পুরের করণ উনার; নব 
সভায় উপস্থিত থাকার দায় হইতে মিবারের রাণাগণের নি তি-লাভ ;-_ 
রাণার ভ্রাতা ভীমসিংহ ;_পারবেজের প্রতিকৃলে স্থলতান ক্ষুরমের সহিত 

ভীমের ষড়যন্ত্র; _রাজদ্রোহীদিগকে জাহাঙ্গিরের আক্রমণ ; ভীমের নিধন; 
উদয়পুরে ক্ষুরমের পলায়ন :-তাঁহাকে রাঁণার সাদরে গ্রহণ ;-_রাণ। কর্ণের 

পরলোকগমন ;_জগৎসিংহের সিংহাঁসনারোহণ ;-জাহাঙ্জিরের মৃত্যু এবং 
“শাজিহান» নাম ধারণ পূর্বক ক্ষুরমের সিংহাসনারোহণ ;মিবারে গভীর 
শাস্তি ১_পেশোলার বক্ষবিহারী খ্বীপসমূহে রাণার প্রাসাদ-নিষ্্বীণ ১-- 
চিতোরের পুনঃসংস্কীর-সাধন )--জগৎসিংহের লীলাসম্বরণ রাগ! রাজ- 
সিংহের রাজ্যাভিষেক ;_ শাজিহানকে পদচ্যুত করিয়া আরঙ্গজীবের 

সিংহাসনারোহণ ;জ্বাহাঙ্গির ও শাজিহানের হিন্দু-প্রেমিকতার প্রক্কত 

কারণ) আরঙ্গজীবের চরিত্র বিবরণ)-_রাজপুতদিগের উপর তাহার জি্গিয়। 
ৰা-মুণডকর-্থাপন ১_ূপনগরের রাজকুমারী )_সআাটের বিরুদ্ধে রাণার 



[1৬৭ ] 

ুদ্ধোদ্যোগ )-আরঙ্রপীবের যুদধযাত! +গিরবোনউপত্যক! )রাগকুমার 

আকবরের পরাজয় ;ীহার গিরিলঙ্কটে গতন ১-রাগার জ্যেষঠগুজের 

উদারতা -গুণে আকবরের যুক্তি; দেলহীর খাঁর পরাজয়+_রাজগুত হস্তে 

আরঙ্গভীবের পরাভব;-আরমজীবের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান) রাজকুমার 

ভীমের গুর্জরাক্রমণ ;- রাণার মন্তীকর্ভূক মালবলুষ্ঠন ;_আজিমের ছুরবস্থা ; 

_মোগল-গ্রাম হইতে মিখারের উদ্ধার ”_-মারবারে ভীষণ যদ্ধ--আকবরের 

পুনঃ পরাজয় _রাজপুতদিগের ষড়মনত্_কুটিল কল্পনা,-_কন্পনার নিক্ষলতা, 
_রাণার সহিত মোগল সম্রাটের মন্ধিপরস্তাব,_সন্ধিবন্ধনট-রাণার পরলোক 

গমন) তাঁহার ও আরঙ্গজীবের চরিত্রের তুলনায় দমালোচন1 ,রাজসমুন্দ 

সরোবর ) ভীষণ ছুর্ভিক্ষ ও মহামারী । 8 

ভ্রয়োদশা অধ্যায় |--রাণ| জয়সিংহ,_তীহাঁর ও তাহার যমজ ভ্রাতাঁর সম্বন্ধে 

একটী গল্প ,_রাঁণ ও রা্কুমার আজিমের সাক্ষাৎ সমালাপ, _সন্ধিবন্ধন-- 
সন্ধিবিচ্ছেদ + জয়সমুন্দ সরোবর-প্রতিষ্ , পারিবারিক বিবাদবিসন্বাদ ,__ 
যুবরাজ অমরসিংহের বিদ্রোহাচরণ »-রাণার মানবলীলা সন্বরণ ,অমরের 
সিংহাসনারোহণ ,_আরঙ্গজীবের উত্তরাধিকারীর সহিত তাহার ন্ধিবন্ধুন, 

সাময়িক ঘটন! সমূহের সমালোচনা ) মুণ্কর-স্থাপন ,_ মোগল সামাজ্য 

হইতে রাজপুতদিগের শ্বাতত্ত্য-লাভ »-এতন্মুলক কারণ ,_আরঙ্গজীবের 
মৃত ,__সাম্রাজ্য লইয়! বিবাদ ,-_বাহাঁছুর শাহের অভিষেক /--শিখদিগের 

স্বাধীনতা-ঘোণ! )মিবাঁর, মারবার ও অন্বর রাজ্যের মধ্যে একতাবন্ধন,__ 

তাহাদ্রিগের বৈরাচরণারস্ত ,_বাহাছুর শাহের দেহত্যাগ,(ফিরোকশিয়রের 

অভিষেক ১_-মাঁরবার রাজকুমারীর সহিত তাহার বিবাহ ঘটন )-*রডত 

বরিটিমসএএফহজগ্ছজগাক্ত ,_সমাটের সহিত রাঁণার সন্ধিবন্ধন )_জাট- 

দিগের 18 ঘোষণ ,২_রাগা অমরের পরলোক গমন ১ হর রির- 

চতুর্দশ অধ্যায় |--+রাণ। সংগ্রাম সিংহ ;- মোগল সাআ্াজ্যের অধঃপতন ;- 

নিজামউল-মুলুক-কর্তৃক হাইপ্রাবাদরাজ্য-প্রতিষ্ঠ| )_সম্রাট ফিরকশিয়রের 
হত্য।)1-জিজিয়াকর রহিতকরণ )_ মহম্ম্রসাছের অভিষেক ; সৈদত রখ 

কর্তৃক অযোধ্যাপ্রাপ্তি ;মিবারের শাসন-নীছি ;- বাণ! সংগ্রামের পরলোক- 

গমন ;--তদীয় চরিত্রসংক্রাস্ত কয়েকটা গল্প ;_রাগ! দ্বিতীয় জগতপিংহের 
সিংহাসনারোহণ ;_মারবার ও অন্বর-রাজের সহিত তাহার সন্ধি বন্ধন ;-- 

পৃষ্ঠা। 
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মার্হাট্টাগণের মাঁলব ও গুর্জরাধিকাঁর )--নাঁদির সাহের অভিযান )- দিল্লির 

উৎসাদন ;_রাজপুতানাঁর তদীনীত্তন অবস্থা )মিবারের সীমাবন্ধন ১ 
রাঞ্জপুতদিগের একতা-বিবরণ )_রাণার প্রতি বাজিরাওয়ের অত্যাচার; 



অন্বরের সিংহাসন ও মধুসিংহ;রাজমহলের সমর 7-_রাঁণাঁর পরাপ্রয় ,_ 
মূলহররাও ভুলকারের সহিত তাঁহার সন্ধিবন্ধন +_-ঈশ্বরী সিংহের বিষপানে 
প্রাণত্যাগ ;__রাখার মানবলীলা-সম্বরণ ১ তাহার চরিত্র-বর্ণন | “৮৮8২৭ 

পঞ্চদশ অধ্যায় |স্্রাণ। দ্বিতীয় প্রভাপসিংহ ;রাণা দ্বিতীয় রাজসিংহ +--. 

রাঁণা অরিসিংহ)-হুলকার কর্তৃক শিরাঁরাক্রমণ এবং করাদাঁন ;_সর্দার- 
দিগের বিদ্রোহাচরণ ;_রতনসিংহ ;কোটার জলিমসিংহ ; _সিন্ধিয়ার 
সহিত অপনৃপতি রতনসিংহের একতাবন্ধন ;-তাহাঁদিগের একত্রীকৃত 

সেনাদলের প্রতি রাণার আক্রমণ ;-ত্তাহার পরাভব 7 সিদ্ধিয়া কর্তৃক 

মিবারাক্রমণ এবং উদয়পুরের অবরোধ ₹_অমরটাদ;_তাহার তেজন্বিত1; 

-সিদ্ধিয়ার সহিত সন্ধিবদ্ধন ; সিদ্ধিয়ার প্রস্থান ,_-মিবারের রাঁজ্যক্ষয় ;-_ 

বিদ্রোহী সর্দারদিগের দমন ;__গদবার জনপদক্ষতি ;_রাণার গুপ্তহত্যা! 

রাণ! হামিরের সিংহাসনারোহণ /-রাজমাঁত] ও অমরের মধো বিবাদ 

অমরের মহচ্চরিত্র, মৃত্যু ও চরিত্র বিবরণ ;-_মিবার রাজ্যের ক্ষয়প্রাপ্তি। :.. 

যে(ড়শ অধ্যায় গা ভীম;_শিবগড় সংক্রান্ত বিবাঁদ;-রাণাঁর প্রণষ্ট 
| ভূমির পুনরুদ্ধার ;_অহল্যা বাইয়ের বিক্রম ;_রাণার পরাজয় _চনাবৎ 

সর্দারের বিদ্রোহিত1 ৮-সোমছি মন্ত্রীর হত্যা ;__বিদ্রোহিগণ কর্তৃক চিতো- 

রাধিকার ;__মাঁধাজ্জির নিকট রাঁণার পাহাযা প্রার্থনা +_চিতোরাক্রমণ +-- 

বিদ্রোহীদিগের আত্মসমর্পণ ;_জলিমসিংহের উচ্চাতিলাষ +_অন্বজির 

( চাতুধ্য _অম্বপ্রির স্ুবাদার উপাধি-গ্রহণ;__লাকুবার সহিত তাহার 
বিবাদ বিবাদের ফল;--জলিনের জিহাজপুর-প্রাপ্তি +-হুলকারের মিবা- 
রাঁক্রমণ ;_-নাথদ্বারে অত্যাচার ;_কোতারিওর বিক্রম + লাকুবাঁর মৃত্যু 
মারা সেনানীদিগের প্রতি রাণার আক্রমণ ;-জলিমসিংহ কর্তৃক 

| তাহাদিগের উদ্ধার ।__হুলকাঁরের উদয়পুরে অত্যাচার ;__সিন্ধিয়ার আক্র- 

মণ) কৃষ্ণকুমারী +তাহাকে লইয়া রাঁণার সঙ্কট ;_কৃষ্ণকুমারীর আত্ম- 

ত্যাগী মিরর্খা ও অজিৎসিংহ ;তাহাদিগের ছুরাচরণ )_-উদয়পুরে 
ব্রিটিষদূতের আগমন ;-_অগ্বজির আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা ;_মিরখা! ও 

বাপু সিদ্ধিয়! কর্তৃক মিবারোৎসাদন;--ব্রিটিষের সহিত রাঁণার সন্ধিববন্ধন।-* ৪৮৩ 
সপ্তদশ অধ্যায় |-লুঠন প্রথার দমন ;- রাজপুত নৃপতিগণের সহিত ইংরাজের 

মৈত্রীবন্ধন /-মিবারে ইংরাজ দূতের নিয়োগ ;_উদয়পুরে তাহার আগমন ; 

তাহাকে রাণার অভ্যর্থনা +রাণার চরিত্র-বর্ণন ;__প্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি- 
সাধনের নিমিত্ত তাহার উপায়-উদ্ভাবন ;_নির্বাসিতদিগকে পুনরাহ্বান $-- 
বণিকদদিগকে আমন্ত্রণ ;-ভিলবারা-স্থাপন ; সর্দারবর্ের একত্র সমাবেশ।__ 

 স্বত্বপত্রদূট়ীকরণ /ভূমিসম্পত্ভি পুনগ্রহণ।_আর্জার সর্দারগণের সম্বন্ধে 

০ ৫৯ 
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. পৃষ্ঠা। 
কয়েকটা বিবরণ ;-বোনোর, তেদৈশর ও আমৈত /মিবারের ভূমি ভৃক্তি ৰ 
্রধা ;_পর্ী-বিধান )_« বাপোতা” ও তূমিয়া ৮ 7 ভৃমি-বত্বাধিকার 
বন্ধে পুরাণবচন ;__/পেটেল” ;তাহার উৎপত্তি ও অবস্থা-গরিকীর্থন 
ূমিসবের নিয়ম নির্ধারণ »_মাধারণ ফলাফল । ্ ৫8৮ 

মিবারের ধর্মপ্রতিষ্ঠা ও পর্বোধমব। 

অষ্টাদশ অধ্যাঁয়।--পৌরাণিক ইতিবৃত্বের উপকারিতা/_ভারতের পুরাণ ফল; 
_মিবারে শিবপুজা )-ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দির ₹-শৈবগোস্বামী )-- 

জৈন সমিতি 7 নাথঘারে শ্রীক্কষের মন্দির ও পৃজাপদ্ধতি /_রাজপুত 
সমাজে বৈধবধর্ধের উপকারিতা । ৮, রা ৮৯ ৫৮৩ 

উনবিংশ অধ্যায় | _ বমস্ত-পঞ্চমী/-ভামু-সপ্তমী শিবরাত্রি ।- আহেরিয়।)-- 

ফাগোত্সব / শীতল! ষত্তী;_রাগার জন্মতিথি;-ফুলদোল )_অন পূর্ণ] )__ 

অশৌকাষ্টমী +_রামনবমী/-মান ত্রয়োদশ 1+_নবগৌরীপুজা/- সাবিত্রী 
ব্রত রস্তাতৃতীয়া)--অরণ্যয্ঠী;_রথযাত্রা ,-পার্কতীতৃতীয়1/--নাগপঞ্চমী, 

_ রাখীপূর্ণিমা )- জন্মাষ্টমী )--পিতৃদেবতা)--খড়ীপৃক্জা)_ গণেশপুজা! +- 

লক্ষীপূজা )দেওয়ারী/_অন্নকূট /_মকর-সংক্রান্তি ৮-মিত্রসপ্তমী। *** ৫৯৩ 





মুখবন্ধ। 

গিরিরাজ হিমালয়ের অভ্রভেদী তুঙ্গ শৃঙ্নশিরে দণ্ডায়মান হইয়া অদ্য যদি একবার 
সুবিশাল ভারতক্ষেত্রের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই দেখিতে 

পাওয়া যাইবে যে, সমগ্র ভারতবর্ষ যেন এক নবজীবনে ধীরে ধীরে উজ্জীবিত হইয়! 

উঠিতেছে ; যেন এক নবীন শক্তি সেই সান্ুমান হিমাচলের পাদদেশ হইতে পুথ্যসলিলা 

ভাগীরথীর সহিত উদ্ভূত হইয়া তাড়িত প্রভাবে ক্রমে ক্রমে বদর কন্যা-কুমারিকা পর্য্য্ত 

সঞ্চারিত হইতেছে; সেই শক্তির সন্ত্রীবনী মহিমার গুণে বছুদিনের জড় ও নিজ্জর্শব ভারত- 
সম্তানগণ যেন অল্পে অল্পে পূর্ববল পুনরুপচয় করিতেছে । এই সকল দশা নয়নপথে 
পতিত হইবামাক্জ হৃদয়ে সহসা এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, ঘে ভারত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া 

চিতাডস্মপূর্ণ বিষাদময় শ্বশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল; সে নিজ্জীব ভারত আজ. কোন, 
দৈবীশক্তির গ্রভাবে পুনরুজ্জীবিত হইয়া! উঠিতেছে ?--কোন্ মৃতসঞ্জীবন মন্ত্বলে সেই 
সমস্ত স্তপীর্কত ভন্মরাশির অভ্যন্তর হইতে ভারতসস্তানগণের সীবদেহ উিত হইতেছে ?, 

এ প্রশ্নের উত্তর-বহুকালবিম্মত কোন একটা মনোমোহন বিষয় মনে পড়িলে 
হুদয় যেমন এক অভূতপূর্ব আনন্দরসে আগ্নত হইয়া যায়ঃ আজি ভারতসস্তানগণের 
অতীত ভারতবৃত্বাত্ত স্বৃতিগথে উদ্দিত হওয়াতে তাহাদের সকলের হৃদয় এক অভিনব 

আনন্দে পরিপূরিত হইতেছে। প্রাচীন ভারত-_জগন্মান্য আর্ধ্যগণের শ্বরগমথখময় 
লীলানিকেতন)-_সে পূর্বতন ভারতের মহুনীয় কীর্তিকলাপ ও গৌরব-গরিমার বিষয় 
কীর্তন করা অধুনা নিশ্রয়ো্রন। কেনন!, কবিগুরু বান্ীকি এবং কবিকুলতিলক 

কৃমুদ্বৈপায়ন প্রভৃতি আধ্যমনীষিগণের মোহিনী তুপিকার প্রভাবে তাহার চিত্র আজিও 

প্রত্যেক ভারতমস্তানের নয়নসমক্ষে উজ্জলবর্ণে বিরাঁজিত রহিয়াছে; কিন্তু যে দিন 

তাহাদের হস্তস্থিত তুলিক! স্থলিত হইল, যে দিন তাহারা অবশথস্তাবী বিধিলিখন 

পূরণ করিবার জন্য এ পৃথিবী হইতে বিধায় গ্রহণ করিলেন, সেই দিন হইতে ভারতের 

ধতিহাদিক বৃত্তান্ত অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া! পড়িল। সে অন্ধকাঁররাশী বিদুরিত করিয়। 

ভারতের এঁতিহামিক রত্ব উদ্ধার করিতে যে কতিপয় ভারতসস্তান চেষ্টা করিয়াছিলেন, 

তাহাদের মধ্যে কেহই অপ্পর্ণবূপে কুতকারধ্য হইতে পারেন নাই; ম্ুতরাং ভারতের 

মধ্যযুগের এঁতিহামিক বৃত্বাত্ত সকলের অধিগম্য হইয়াও হয় নাই।, ক্রমে পাশ্চাত্য 

দেশ সমূহের সহিত ভারতের সন্বন্ধ বন্ধন হইতে লাগিল) ক্রমে পাশ্চাত্য পর্ডিতগণ 
ভারতের অতীত গৌববের বিষয় অন্নে অল্পে জানিতে পারিয়া তাহার বীর্জিসাগর 

মন করিতে লাগিলেন; তাহাদের দে “মন্থন হইতে অনেকগুলি এতিহাদিক রয় 
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ক্রমে ক্রমে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই সকল রত্ধের মধ্যে “রাজস্থান” অন্যতম । ইহা! 
ভারতরত্বাকরের একটা অমূল্য রত্ববিশেষ। যে মহাপুরুষ অমীম যত্ ও অধ্যবসায় অবলম্বন" 

করিয়া ইহার উদ্ধার সাঁধন করিয়াছিলেন, ছুঃখের বিষয়, তাহার পবিত্র নাম অধিকাংশ 

ভারতমস্তানের বিদ্বিত নহে। 

আমাদিগকে অধিক দূর অনুসন্ধান করিতে হইবে না। একবার উনবিংশ শতবীর 
সভ্যত। এবং সসভ্য পাশ্চাত্য মনীধিগণের গভীর গবেষণার বিষয় ভাবিয়৷ দেখিলে এই 

প্রশ্নের উত্তর সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে । সেই বিমল সভ্যতা ও গভীর গবেষণার 

প্রভাবে ভারতে আজ্ একটা নূতন যুগের অবতারণা হইয়াছে। ভারতষস্তানগণ আপনাদের 

ূর্বপুরুষগণের প্রাচীন কীর্তিকলাপের বিষয় জানিতে পারিয়! ধীরে ধীরে ভূতকথা মনে 

করিতেছেন। : 

মহাস্মা কর্ণেল টড ভিননদেশীয় ও ভিন্নজাতীয় হইয়াও যেরূপ কঠোর পরিশ্রম, অপরি- 

সীম অধ্যবসায়, মহৎ আত্মত্যাগ এবং অনন্য সাধারণী অন্ুুসন্ধিৎস। সহকারে ভারতবর্ষীয় 

পতিত আর্ধ্যবীরগণের কীর্তিকলাপ সমুদ্ধার করিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় 

সহস। বিমল ক্ৃতজ্ঞতারসে অভিসিঞ্চিত হয় এবং সজাতি ও বিজাতি ভুলিয়া ভক্তিরূপ 

প্রহ্থনমালা লইয়া তাহাকে দেবভাবে পুজা করিতে অগ্রসর হয়। যদি তিনি এই 
তারতক্ষেত্রে পদার্পণ না করিতেন, তাহা হইলে ভারতের প্রাচীন কীর্তি উদ্ধত হইত 
কি না, তাহা কে বলিতে পারে ?-_তাহা হইলে বিশাল শৈল, কানন ও সাগরসমূহ 
পার হইয়! এই দীন ভারতের অতীত কাহিনী স্থদূর শ্বেতদ্বীপের কর্ণগোচর হইত কি না 
তদ্িষয়ে বিলক্ষণ সনোহ। 

মহাপুরুষ টডের পবিত্র নাম যে, অধিকাংশ ভারতসস্তানের নিকট অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে, 

তাহার কারণ তত্প্রণীত মহামূল্য “রাজস্থান” গ্রন্থের অনুবাদাভাব। ভিন্ন ভাষার 
নিবিড় আবরণে সমাচ্ছাদ্িত বলিয়া, সে গ্রন্থ প্রায় সমস্ত ভারতসন্তানের অবিদিত। স্থতরাং 

ততপ্রণয়ন কর্তার পবিত্র নামও তাঁহাদের অবিদিত । যদি রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় 

রাজস্থান গ্রন্থ ভারতীয় সকল ভাষাতেই অস্থবাদিত হুইত, তাহ! হুইলে সকল ভারত- 

সম্তানই আজ টড্মহোদয়কে দেবভাবে পুজা করিতেন; কিন্তু এক্ষণে তাহা অতীব 

প্রয়োজনীয় বলিয়া! বোধ হইতেছে । যাহাতে রাজস্থান সকল ভারতগস্তানেরই অধিগত 

হয়, তদ্বিষয়ে শ্বদেশহিতৈষী হিনুমাত্রেরই বিশেষ চেষ্টা! করা অতীব কর্তব্য । সে কর্তব্য- 

জ্ঞান ইতিপূর্বে কয়েকটা বঙ্গীয় ভ্রাতার হৃদয়ে উখিত হুওয়াতে তাঁহারা তৎসাধনে যত্ব 

করিয়াছিলেন? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের যত্ব সম্পূর্ণ বিফল হইয়। গিয়াছে। 

সম্প্রতি শোভাবাজারের খ্যাতনাম। শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্র মহাশয় এই গুরুতর 

ব্যাপারে প্রবৃত্ধ হইয়াছেন । বরদ। ৰাবুর বিদ্যোন্নতিসাধনে যেরূপ প্রগাঢ় অন্গরাগ এবং 

ততপ্রকাশিত রাজস্থান যেরূপ স্থচারুরূপে সঙ্কলিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস 

হইতেছে যে, তিনি কৃতকাধ্য হইতে পারিবেন; কিন্ত ততগ্রকাশিত রাজস্থানের মৃল্য 

অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়াতে তাহা! সকল বঙ্গমন্তানের অধিগম্য হইতেছে না। নুতরাং 
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দেশের অভাব পূর্ণভাবে নিরাক্কৃতি হইতেছে না । রাজস্থান যেরূপ উপাদেয় গ্রন্থ, যাহাতে 

দীন দরিজ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী সকল প্রকার লোকেরই পক্ষে সুলভ ও অধিগম্য হইতে পারে, 
তদ্বিষয়ে উপায় উদ্ভাবন কর! এক্ষণে মুখ্য কর্তব্য । সেই কর্তব্য সাধনার্থে আমি অদ্য 

এই কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। ইহাতে আমি কপর্দক মাত্রও লাভের প্রত্যাশা 

করিনা । আমি যে কিরূপ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া! এই গ্রন্থ সকলের পক্ষে সুলভ 

ও অধিগম্য করিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহা। বিবেকবান্ পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন । 

মতগ্রচারিত রাজস্থানের স্থুলভ মুল্যের বিষয় অবগত হুইয়৷ যদি কেহ মনে করিয়া 

থাকেন যে, আমি গ্রন্থের কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিব; তাহ! হইলে তিনি 

নিশ্চই ত্রমে পতিত হইয়াছেন। কেননা রাজস্থানের কোন প্রয়োজনীয় অংশই 
পরিত্যক্ত হইবে ন!। যে সকল স্থল বঙ্গসত্তানমাত্রেরই বিদ্িত এবং যাহা সন্গিবেশ করিলে 

গ্রস্থের কলেবর অনর্থক বর্ধিত হইয়া যাইবে. এবং অসংলগ্ন ও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ 

হইবে, আমি দেই সকল স্থলই পরিত্যাগ করিব । প্রয়োজন বোধে কোন কোন স্থল 

পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করিয়া দিব। এবিষয়ে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি 

মহাত্মা! টডের বিদ্যাবুদ্ধির উপর লেখনী চালন! করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহাতে আমি 

তৎগ্রদর্শিত পদবী অনুসরণ করিয়াছি । টড মহোদয় স্বকীয় শারীরিক অকন্থস্থতানিবন্ধন 

এঁতিহাসিক বৃত্তাস্তনিচয় অনেক স্থলে বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবেশ করিয়াছেন। অপিচ গংস্কত- 

তাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া, পৌরাণিক ঘটনাসমূহ প্রকটন করিতে করিতে ছুই চারি 
স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সেই সমস্ত বিচ্ছিন্নাংশ যথাস্থানে সন্নিবেশ ও ভ্রম সকল 

সংশোধন করিয়া গ্রন্থের যথাঁসস্তভব অঙ্গসৌষ্ঠটৰ সাধন করিতে চেষ্টার ক্রুটি করিব না । 

এক্ষণে যদি বঙ্গীয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ হৃদয়ের সহানুতৃতী প্রকাশ পূর্বক আমাকে 

উৎনাহিত করেন, তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব। 

কলিকাতা, ) শ্রীঅঘোরনাথ বরাট, 
১২৮৭ বাব । প্রকাশক। 





_ রাজস্থান। 
রাজপুতজাতির ইতিবৃত্ত। 

প্রথম অধ্যায়। 
কপ 

রাজস্থান 9- স্্য ও চন্বংশ ১--পৌরাণিক বৃতাত্ত। 
কুরুক্ষেত্রের মহাসমরভূমে যে বীরপজ্য আর্ধ্য নৃপতিগণ অনস্তনিদ্রায় শয়ন করিয়া 

ছিলেন, তাহাদের ভবিষ্যদ্বংশীয় সন্তানসত্ততিগণ সচরাচর “রাজপুত্র” নামে অভিভ্ভিত 

হইয়া থাকেন। এই রাজপুত্র শব্েরই অপত্রংশ “রাজপুত” । ভারতবর্ষের যে বিশাল 
প্রদেশ এই সমস্ত রাজপুত্রদিগের আবাদভূমি, তাহার পরিশুদ্ধ নাম “রাজস্থান” । চলিত 
ভাঁষায় তত্প্রদেশের অধিবমিগণ এই রাজস্থানকে “রাজবারা” এবং সংধুভাষায় 
“রায়থানা” নামে অডিহিত করিয়। থাকে । এক্ষণে ইংরাজগণ রাজপুতরাজ্য বুঝাইবার 

জন্য যে “রাজপুত!না+শব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এঁ “রায়থ।না” শবের অপত্রংশ মাত্র । 

যে সময়ে প্রচণ্ড মুসলমান বীর সাহাব-উদ্দীন ভারতকে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া- 

ছিলেন, সে সময়ে রাজস্থানের সীমা যে, কতনূর পর্য্স্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা এক প্রকার 

অন্থমান করিয়া লওয়! যাইতে পারে। বোধ হয়, তখন ইহা গঙ্গা ও যমুনা অতিক্রম করিয়া 

হিমাচলের চরণতল চুগ্বন করিয়াছিল। কিন্তু সেই ভারতবিজেতার অভ্যুতানের পূর্বে যে, 
ইহার চতুঃসীঘার কতনুর বিস্তৃতি ছিল, তাহা এক্ষণে অনুমান করা স্বকঠিন। প্রাচীন 
ধারানগরী ও আনহঙ্গবারাপত্বন বিধ্বস্ত হইলে, যে সময়ে মুসলমানগণ উক্ত নগরদ্বয়ের 

ংসরাশীর উপর মান্দু ও আন্মদাব'দ নগরদয় প্রতিষ্ঠা করিল, সে সময়ের প্রাক্কালে রাজ- 

স্থানের বিশ।ল পরিসর চতুর্দিকে কতদূর পর্যন্ত বিস্তুত ছিল, তাহা তংপ্রদেশের বক্ষ্যমাণ 

সীমাবিবরণ পাঠ করিলেই সুস্পষ্ট প্রীত হইবে। তখন রাজস্থান, উত্বরে-শতক্রনর্দীর 

দক্ষিণস্থ জঙ্গলদেশ নামধেয় মরুদেশ) পূর্ধে-বুন্দেলথণ্ড ) দক্ষিণে--বিন্ধামেরর অটল 

পাধাণপ্রাকার এবং পশ্চিমে-সিন্ধুনদের সৈকতশালিনী সুদীর্ঘ তীরভূমি ;--এই চতুঃ- 
সীমায় আবদ্ধ ছিল। এই চতুঃসীমাবন্ধ বিশাল ভূভাগে রাজপুত নামধেয় যে বীরজাতি 
বান করিতেন, তাহারা কোন্ বংশ হইতে সমূত্ুত) তদ্বিষয়ের যথাযোগ্য মমালোচনাস 

আমর! কিছুক্ষণের জন্ত প্রবৃত্ব হইলাম। 



ং . রাজস্থান । 

কুর্্য ও চক্্রবংশ,_জগতের মধ্যে ছুইটী অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ রাজবংশ । কর্য্য ও 

চন্্বংশের পূর্কবে ভারতে কিন্বা জগতের অন্য কোন দেশে অন্য কোন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা 
পাইয়াছিল কি না, তাহার কোন বিবরণই জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়! যায় না? 

চীন, আশিরিয়া ও মিসরের যে তিনটা প্রাচীন রাজবংশের বিবরণ পাঁওয়া যায়, তাহারা, 
ভারতে হৃর্য্য ও চন্দ্রবংশ-প্রতিষ্ঠার অনেক পরে, ততদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফলতঃ 

এই ছুইটা মহদ্বংশই 'জগতেন্ন অন্তান্ত প্রাচীন বংশের মধ্যে প্রাচীনতম । ভগবান্ হুর্য্যের 
তনয় মন্থু, * কুর্য্বংশের এবং ভগবান্ চন্দ্রের পুভ্র বুধ, চক্বংশের প্রতিষ্ঠাতা । এই 
ছুইটী মহাপুরুষ ঠিক এক সময়েই আপনাঁপন বিশাল বংশতরু এই পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রে 

রোপণ করিয়াছিলেন । কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুধদেবকে ভগবান্ মনুর 
এক পুরুষ পরবর্তী বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে ; কেনন! তিনি তাহার এক পুরুষ পয়ে 

অবতীর্ণ হইয় তদীয় দুহিতা৷ ইলার পাশিগ্রহণ করিয়াছিলেন । পুরাণাদি গ্রন্থে যে, ভারত- 
-বর্ষাঁয় অন্তান্ত রাজবংশের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তত সমস্তই এই ছুইটী মহদ্বংশতরুর 
শাখাণ্ুশাখা মাত্র । 

কোন্ সময়ে যে, এই কুর্ধ্য ও চক্্রবংশীয় নৃপতিগণের আদি মহাপুরুষন্বয় আর্য্যাবর্ 

ভূমে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য । তবে প্রসিদ্ধ পুরাণ 

্রস্থসমূহে এতদ্বিষয়িণী যে কিছু বর্ণনা! দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে এই মাত্র 
প্রতীত হইয়া থাকে যে, সৃর্ধ্যকুলের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্ মন্থু সপ্তম মন্বস্তর কালে প্রাছুভূতি 
কুইয়াছিলেন। এই কালাস্তক মন্বস্তর ; সমস্সের বিবরণ লইয়াই জগতের প্রায় সমস্ত 
'আদিস্থপ্িগ্রস্থই বিরচিত হইয়াছে। কেননা এততসত্বন্ধে ষকল গ্রন্থেই প্রায় একরূপ 
“বিবরণই পরিলক্ষিত হইয় থাকে । 

কথিত আছে যে, সেই সপ্তম মন্বতস্তরকালের প্রাক্কালে “ভগবান্ নৈবন্বত মন একদা! 

* . গ্রতিকল্পে যে চতুর্দশ মনু জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধো বৈবন্ত মনু সপ্তম। ইহার অপর নাক 

আন্ধদেব ৷. ইনি শুর্যোর উরসে বিশ্বকন্মার দুহিতা সংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ঘম মনুর সহোদর 

এবং যমুন! তাহার সহোদরা। তদ্যথ1:- 

| অথ তশ্মৈ দদৌ কন্তাং সংজ্ঞাং নাম বিবন্বতে | 

প্রসাদ্য প্রণতো তৃত্বা বিশ্বকর্মা প্রজাপতি ॥ 

ত্রীণাপভাগ্যসৌ তস্যাং জনয়ামাস গোপতিঃ | 
হো পুর্রো হমহাভাগৌ কন্াঞচ যমুনাং নদীম্ 

মনুবৈ বন্বতো। জেস্ঠঃ শ্রাদ্ধদেবঃ শ্রঙ্গাপতিঃ। 
তেধাং যমো৷ ঘমী চৈব যমলৌ সংবভূবতুঃ ॥ 

মার্কগেয়পুরাপ। 

এক মনু যতদিন প্রজাপালন করেন, তাহাকে মস্ত কহে । তদ্যথাঃ- 

| মন্বস্তর' মমে। কালে! যাবৎ পালয়তে প্রজাঃ। 
একো মনুঃ ন কালন্ত মন্বস্তরমিতি হ্রুতং | 

- কালিকাপুরাণ। ২৭ বআধ্যায়। 



রাজপুত-জাতির ইতিবৃত | ্ ঞ. 

কৃততমালা * নদীতে তর্পণ'করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য নদিসলিলের 
সহিত তাহার অঞ্জলিমধ্যে উৎপতিত হইল। তদদর্শনে মনু তাহাকে নদীজলে নিক্ষেপ 
করিবার উপক্রম করিলেম। কিন্তু সেই মৎস্য তাহাকে নিবারণ; করিয়া বলিল “ছে. 
নরোত্ম! আমাকে জলমধে নিক্ষেপ করিও না; আমি এখন কুভ্তীরাদি জলজস্ত হইতে. 

অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছি । অতএব আমাকে অন্য কোন স্থানে রক্ষা কর।” মৎস্যের সেই 
বাক্য শ্রবণ করিয়! মন তাহাকে এক কলসমধ্যে রক্ষা করিলেন । কিন্তু সে মৎস্য অচিরে- 
পূর্বাপেক্ষা বৃহৎকায় হইয়! উঠিল এবং তদপেক্ষা বৃহ্দা়তন পাত্র প্রার্থনা করিল। তখন 
মন্থু তাহাকে সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন ।” সরোবরমধ্যে নিক্ষিপ্ত হুইবামাত্র দেখিতে. 
দেখিতে সেই মতস্যের দেহ ক্ষণমাত্রে বদ্ধিত হইয়। উঠিল । অনস্তর মনু তাহাকে সাগস্থ 
মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, সেই মস্য ক্ষণকালমধ্যে একব'বরে লক্ষযোজন-বিস্তীর্ঘণ দেহ ধারখ 

করিল। তখন মঙ্গু অতিশয় বিন্বয়াস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ণ বচনে কহিলেন, “হে ভগবন্! 
আপনি কে? কেন আমাকে বৃথ! মায়ায় বঞ্চনা করিতেছেন ?” মৎস্য উত্তর করিল, 

“অদ্য হইতে সপ্তম দিবসের মধ্যে সাগর উদ্দবেল হইয়! জগৎসংসারক্ষে প্লাবিত করিবে। 

তুমি ইত্যবসরে প্রত্যেক জীব, জন্ত ও বৃক্ষলতাগুল্সাদির এক একটা বীজ গ্রহণপূর্বক. 
সপ্তধিগণে পরিবৃত হইয়া নৌকা! আরোহণ করিও; তংপরে আমি উপস্থিত হইলে আমার 

শৃঙ্গে সেই নৌকা বন্ধন করিও) তাহ! হইলে তোমরা! রক্ষা পাইবে 11৮ | 

এদিকে ভবিষ্যপুরাণে দ্রেখিতে পাওয়। যায় যে, এ বৈবস্বত মন্ধু স্ুমেরপর্বতে রাজত্ব, 

করিতেন । ককুংস্থনামা তদীয় জনৈক বংশধর অযোধ্যানগরে আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন এবং ক্রমে তাহার সন্তানসন্ততিগণ যেই গিরিপ্রদেশ হইতে জগতের সঙ্কল দেশে. 
বিস্তৃত হইয়া পড়িয়'ছিলেন। | 

মত্যত্রেতাগ্বাপরকলিরূপ একদপ্ততি যুগে এক মন্বত্তর হয়। 

“কৃতং ততো দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্থকম্। 

দিব্যমেকযুগং জ্ঞেয়ং তদ্য যা বৈকসপ্ততিঃ। 

মন্বস্তরস্ত তজেয়ং ্ 

পন্পুরাণাত্তর্গত হবগ্খণ্ে ৩৪ অধ্যায় । 

মলগনগিরি হইতে যে সমন্ত নদী উত্তত হইয়াছে, কৃতমালা তাহাদের অন্যতঙ্:-- 

কৃতমালা তাত্রপণণ পুষাজাত্যুৎপলাবতী | | 

মলয়াত্রিসমুত্তত। নদ্যঃ শীতজলান্ত্িমাঃ॥ 

মাকওেয়পুরাপ। 
1 মনুবৈবষতস্তেপে তপো বৈ ভুকতিমুক্তুয়ে। 

একদা কৃতমালায়াং কুর্বতে! জলততর্পণম্ ॥ 

ভ্যাপরলারকে মস্যঃ বল্ল. এফোইভযপদ্যত। 

ক্েগুকামং জলে গরাহ “ন মাঁং ক্ষিপ, নর! 
ইত্যাদি অগিপুর়াণে জষ্টব্য। 



. া্থাস। ৃ 
' ' এই পবিত্র স্থমেরু সম্বন্ধে * নান! দেশীয় ধর্মগ্রন্থে অতি বিচিত্র বিচিত্র বিবরণ দেখিতে 

পাওয়। যায়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভিন্ন ভিন্ন সম্পরদায়তৃক্ত উপাসকগণ আপন আপন 

কুচি-অন্ুসারে ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণন করিয়া! আপন আপন উপাস্য দেবতার আবাম 

ভূমি বলত! নির্ণয় করিয়াছেন। ত্রাহ্মণগণ ইহাকে বাঁঘেশ আদীশ্বর মহাদেবের, জৈনগণ 
'জৈনাধীশ আদ্দিনাথের এবং গ্রীকগণ বেকশের আবাসনিলয় বলয়! পরিবর্ণন করিয়া 
থাকেন। ফলতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই সমস্ত তিনাকারের বর্ণনানিচয় পরীক্ষ। করিয়া 
দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন রুচির ব/ক্তিকল্পনাই মানবজাতির 
একমাত্র আদিপুরুষের প্রতিই নির্দিষ্ট হইয়াছে। তখন গ্রীক ও হিন্দুকে এক পরিবারগত 

_ আতা বলিয়া বোধ হয় এবং তখনই স্থির নিশ্চয় প্রতীতি জন্মে যে, আদীশ্বর, আদিনাথ, 

অশিরীশ বাঘেশ, বেকশ, মন্তু, মনুষ ও নু + সেই একমাত্র মানবপিতার ভিন্ন ভিন্ন অভিধ। 

7 * আুমেরন্দ্ধে পুরাণসমূহে নানা প্রকার বিচিত্র বরণন। দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ইন্ত্রাদি দেবগণ 
এবং বক্ষ রক্ষ গদ্ধবর্ব ও অগ্সরাগণের লীলাভূমি বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছে £-- 

তত্র দেবগণাঃ সর্বে গন্ধর্রবোরগরাক্ষসাঃ ! 

শৈলরাজে প্রমোদন্তে সর্বোতে।ইগ্সরসন্তথা ॥ 

মস্যপুরাণ ৯৫ অধ্যায়। 
অপিচ ইহা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যন্থালে অবস্থিত:__ 

মধ্যে পৃথিব্যামন্্রীন্রো৷ ভাম্বান্ মেরুহিরগ্ুয়ঃ। 

ইতি নারসিংহে ৩* অধ্যা 

যাহা হউক পুরাণরচয়িতৃগ্রণের মোহকণী কল্পনার কুটজাল ভেদ করিয়া! দেখিতে পারিলে অবশ্যই 

- আঙুমিত হইবে যে, সুমের গর্তটা নিতান্ত কাল্পনিক নহে। অবশ্য ইহা ভারতের কোন একটী উত্তর- 

প্রদেশে স্থাপিত ; কেমন! মৎস্যপুরাণে ইহার সীমাবর্ণনাস্থলে লিখিত আছে ১. 

| সতু মেরুঃ পরিবৃতে। ভুবনৈভূ তিভাবর্নৈঃ। 

যস্যেমে চতুরে। দেশ! নানা পার্্েধু সংস্থিতা॥ 

তদ্রাঙ্ো৷ ভারতশ্চৈ কেতুমালশ্চ পশ্চিমে । 

উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণা প্রতি শ্রয়াঃ ॥ 

অর্থাৎ হুমেরুর চতুর্দিকে এইচারিটী দেশ সংস্থিত ; যথ। £--উত্তরে উত্তরকুরু প্রদেশ ; পশ্চিমে কেতুমাল ১ 

দক্ষিণে ভারত এবং পূর্ব্বে ভগ্াঙ্গবর্ষ। অপিচ ভাগীরখী গঙ্গা! এই হুমেরুর শিখরদেশ হইতে নিংস্থত। 

বলিয়! ব্দিত হইয়াছেন । তদ্যথ| 

তস্য শৈলস্য শিখরাৎ ক্ষীরধারা, মহামতে | 

পুরা পুণাতমৈর্জষ্টা গঙ্গ! ভাগীরথী শুত|। 
হিমালয়ং বিনিতে দ্য তারতং বর্ষমেত্য চ। 

লবগ1ছ,ধিমত্যেতি দক্ষিণস্যাং দিশি, দ্বিজ 

পল্পপুরাণ। 

1 2০৪%,স্রিহদি ও মুসলমানগণ এই শ্কে নু বলিয়! উচ্চারণ করে। তবে কিনু মনুরই 
অপজংশ ? | 



রাজপুভ-জাতির ইতিব্ত। :  « 

মাত্র। সেই মানষপিতা যে, ভগবান মন, জগতের ইতিহাস * গর 

প্রদান করিতেছে। 

£ সেই দেবনিলয় স্থপবিত্র স্থমেরুশিখর পরিত্যাগ রী দেবদদূশ রি মন সুর 

৪৮৬৬ পুণাতৃমি আর্ধ্যাবর্তে আসিয়া আপনার বিশাল বংশতরু রোপণ 
করিলেন। সে তরু ক্রমে অসংখ্য শাখা প্রশাখায় সজ্জিত হইল, ক্রমে দে সকল শখ] 
প্রশাখা ভারতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। 

সা পাস চি 

গড 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

হুধ্য ও চন্্রবংশীয় নৃপতিগণের বংশাঁবলী ও তাহাদের 
পরম্পরের সমমানয়িকত্বনিরপণ। 

অমরাবতীতুল্য অযোধ্যানগরী দীর্ঘকাল ধরিয়া! যে সকল মহিমান্বিত আর্ধ্যনৃপতির 

শাসনাধীন ছিল, তুবনবিদ্িত ভগবান্ রামচন্ত্র ধাহাদের কুলতিলক বলিয়া গ্রথিত হইয়া 
থাকেন, তীহাদের মহুনীয় চরিত কবিগুরু বান্ীকিকর্তৃকই সর্বপ্রথম গাথাবদ্ধ হয়। 
তাহার কুছকিনী বর্ণনার প্রভাবে আজিও সেই অমরপৃজ্য ভূপ।লদ্িগের লীলানিচয় 
জগতের লোকলোচনে অক্ষয় ও জলন্ত বর্ণে বির।দ্রিত রহিয়াছে। আজিও তাহাদের 
পবিত্র নামাবলি প্রত্যেক আর্ধ্যসস্তানের জপমালাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। মহর্ষি বান্মীফির 
রামায়ণ-রচনার অনেক পরে কবিকুলতিলক মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের 
ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনার অতুলনীয় মহাকাব্যের মধ্যে সন্গিবেশ করেন। 
বলিতে কি, তিনি বান্মীকিপ্রণীত রামায়ণের ছায়া অবলম্বন করিয়! রবিকুল বর্ণন করিয়া 

* কুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্বা স্যার ওয়াল টার রালে স্বপ্রণীত “জগতের ইতিহাসে” মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ 

করিয়াছেন যে, “জলপ্লাবনের পরে ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম বৃক্ষলতাদির উৎপত্তি ও মানবের বসতি হইয়া- 

ছিল।” আত্মমত সমর্থন করিবার জগ তিনি যে সকল প্রমাণ সেই বিশাল গ্রন্থে প্রকটিত করিয়াছেন; 

তৎসমস্ত উদ্ধার করিতে গেলে একখানি স্বতস্র গ্রন্থ হইয়! যায়; সুতরাং প্রয়োজনবোধে সেগুলির মধ্যে 

যেটী বিশেষ সমীচিন ও হুম্পষ্ট, সেইটাই এস্থলে উদ্ধত হইল। পঙ্ডিতবর ওয়াদূটার র্যালে বলেন,_-“মুষ! 

যে আরারট পর্বতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা৷ কখনও একটামাত্র গিরিকে বুঝাইতে পারে না । কেননা 

আরমামী ভাষায় অরারট শব্দের অর্থ পর্বতমালা! ; অতএব ইছ। আরমেনিয়ার মধ্যে না হইয়! গিরিরাজ 

ককেশশ শৈলমালার এক প্রদেশে অবস্থ স্থাপিত হইবে । সে প্রদেশ আরমেনিয়া অপেক্ষা! উ্তয় এবং. 

তাহার অধিকতর পূর্বে অবস্থিত” ফলতঃ মহাত্মা স্যার ওয়াল্টারের বাক্যাবলির মর্ঘমংগ্রহ করিতে 

গেলে স্বতঃই প্রতিপন্ হয় যে, তিনি সেই মানবপতি মর আবাসডুমি ভারতবর্ষ ও শাব্বীপের মধ্যস্থলে 

সন্গিষেশিত করিয়াছেন । | 



ছিলেন। কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, তাহাদের উভয়ের প্রকটিত হ্রধ্যবংশতালিকার' 

সমূহ অটনক্য দেখিতে পাওয়া যায়। দে অনৈক্য সামান্য নহে) এমন কি উভয়ের মধ্যে 
একব.রে ২১শ পুরুষের অন্তর পরিলক্ষিত হইফ্ষ| থাকে । বৈবন্বতমন্ু হু্য্যবংশের আদি- 

পুচ্য। সেই মর হইতে ভগবান্ রাম পর্যন্ত সর্সমেৎ ৩৬ জন নৃপতি বান্সীকি কর্তৃক 

এবং ৫৭ জন নৃপতি ব্যাসকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছেন। কি কারণবশতঃ যে, উভয়ের প্রকটিত- 
তালিকার এতদূর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা ছুদ্ধর। যে পুরাণ আজি 
অতীত আর্ধ্-গৌরবের একমাত্র ইতিহাস, অতীতের অন্ধতম গর্ভে প্রবেশ করিতে হইলে 
যাহাই এখন একমাত্র পথপ্রদর্শক আলোকত্বরূপ, সেই পুরাণের যদি এক একটা অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গের এরূপ বৈষম্য ও অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর ভারতের 
অতীত বৃত্তান্ত উদ্ধার করিবার অবলম্বন কি? কিন্তু এস্থলে এরূপ একটা প্রশ্ন স্বতঃই 

উখিত হইতে পারে যে, ধহারা অসীম বিদ্যাবলে ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া ও.সিদ্ধ, সমস্ত মানব- 

চরিত্র ধাহাদের নখদর্পণে প্রতিফলিত হইত, তাহারা কি ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন ?__ 
অথবা! আপনাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দ্িগকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছান্রমে এরূপ 

কৌশল অবলৰন করিয় ছিলেন ?-_না, তাহা! কখনই হইতে পারে না; তাহারা মহা- 
পুরুষ )-স্টাহ।রা ভগবন্তুলয ব্যক্তি) তাহাদের পবিত্র হৃদয়ে এরূপ গাপকলুষিত ছুশ্বৃত্তি 

ও এরূপ অসাধারণ ভ্রমপ্রম দ কি গ্রকারে নিহিত থাকিতে গারে ? তাহার! বাহ! লিপিবদ্ধ 

করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ এবং বিশুদ্ধ; তবে অধুনা তাহ দের প্রকটিত মূল গ্রস্থের অভাব 
ও অপ্রাপ্তিনিবন্ধন তাহ.দের অধস্তন লিপিকরগণ কর্তৃক বোধ হয় এরূপ বৈষম্য ও অনৈক্য 
উদ্ভাবিত হইয়াছে । যাহা হউক, যে কারণবশতঃ এরূপ গে।লযোগের উৎপত্তি হউক) 

তদ্বিধয়ের অন্নুশীলনে আমাদের প্রয়োজন নাই। একবার ইহার সহজাত বিদেহ বংশশাখার 

সহিত ইহার তুলন1 করিয়| দেখা! যাউক। বোধ হয় তাহা হইলে এ সকল গে'লযোগ 
কথঞ্চিৎ নিরাক্কৃত হইতে পারিবে। এই ছুইটা একতরুজাত কুলশাখার সমন্থয়-সীধনে 

চেষ্টা করিয়া! আমরা! হুরধ্য ও চন্ত্রবংশীয় নৃপতিগণের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 
আমরা যাহাকে বিদেহবংশ বলিয়! উল্লেখ করিলাম, সেটা হৃর্যবংশেরই অন্যতম 

শাখা। মহারাজ নিমি ইহার গোত্রপতি। , নিমি, ভগবান্ বৈবস্থতমন্গর জোস্ঠপুক্র 
মহারাজ ইচ্ষাকুর অন্ততম তনয়। কথিত আছে "মহারাজ ইচ্ছাকুর. একশত পুর 
জগ্মিয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিকুক্ষি পিত্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং নিমি ও 

দণ্ডক * মধা প্রদেশের রাজত্ব পাইয়াছিলেন, অবশিষ্ট সকলে স্বেচ্ছাক্রমে আপন আপন 
মনোনীত প্রদেশে একএকটা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । 

উক্ত নিমিই 'বিদেহবংশের প্রথম রাজা ও প্রতিষ্ঠাতা। ইহারই কুলে সতীপ্রধান! 
সীত। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । নিমির পুত্র মিথি) ইহ! কর্তৃকই মিথিলা প্রতিষ্টিত হয়। 
বাস্মীকীয় রামীয়ণে বর্ণিত আছে যে, নিমি হইতে জনক ও কুশধবজ পর্য্ত সর্বসমেত ২৩ 

+ এই দ্ণ্ক হইতে দণ্ডকারখ্োর নামকরণ হইয়াছে। 



রাজপুত-জাতিরইতিবৃত। ২ 
জন রাজ! মিথিলার সিংহাসনে সমারড় হইয়ছিলেন। স্থাধবী জানকী এই জনফেরই 
দুহিতা) জনকেন্র অপর নাম শিরধ্বজ। ভগবান্ রামচন্দ্র জানকীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিঙ্গেম) 

"সুতরাং রাজর্ষি জনক ও মহ।রাজ দশরথ পরম্পরের সমসাময়িক । কিন্তু শুদ্ধ ব.নীকি-ওদত 
তালিকানুস।রে এই ছুইটা শাখার তুলন1 করিতে গেলে, উভয়ের মধ্যে একাদশ পুরুষেয় .. 
অন্তর দেখিতে পাওয়া যায়। জনক ও কুশধবজ আদি গোত্রপতি নিমি ৯ইতে ত্রয়োবিংশ 

পুরুষ অধস্তন । নিমি মহারাজ ইক্ষাকুর অন্যতম পুক্র; সুতরাং জনক ও কুশধব অযোধ্যা- 
গতি ইন্ষযাকু হইতে চতুর্বিশ পুরুষ অধস্তন। এদিকে মহারাজ দশরথ জনক ও কুশধজের 
সমসাময়িক হইলেও ইক্ষ।কু হইতে চতুক্জি,শ পুরুষ পরবর্তী) সুতরাং বিদেহকুল অপেক্ষা 
রঘুকুলে দশ পুরুষের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যইতেছে। 

এদিকে যদি ব্যাষপ্রদত্ত তালিকার সহিত তুলনা করা যায়, তাহ! হইলে রঘুকুলে 
স্বাত্রিংশৎ পুরুষের আধিক্য পারলক্ষিত হইবে। ত।হা হুহলে দশরথ ও শিরধজের 
দমকালীনত্ব কি প্রক।রে সঙ্গত হইতে পারে? 

এক্ষণে হুর্য্যবংশ ছাড়িয়া চন্ত্রবশের সমালোচনায় কিয়ৎক্ষণের জন্য গবৃত্ব হওয়! 
যাউক। তংপরে উভগ্নবধশীয় সমস।ময়িক নৃপতিগণের জীবনী-অন্ধশীলনে মনোনিবেশ 
করা যাইবে। চন্দ্র ও ক্র্যব.শতরুর বীজ এক সময়েই উপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু উভয়ের 
পুষ্টিসাধন ঠিক্ একদঙ্গে হয় নাই। চন্দ্রব শ ধীর ও সুদৃঢ়ভাবে পরিপুষ্ট হইয়.ছিল; অল্প 

অন্ন করিয়া ক্রমে বপুল বল অর্জন করিয়াছিল। একদা সেই বলের প্রভ।বেই অর্ধেক 
অশশিয়।খণ্ড তাহাদের সহ।য়তা করিতে কঠোর কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্ত 
হ্্যবংশ সেরূপ নহে; তহার এ্রখর জ্যে।তি একবার উত্ভিন্ন হইবামাত্র দেখিতে দেখিতে 
প্রথরতর হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে মানবমণ্ডলির অসহ্য হইয়া সমগ্র ভ।রতবর্ষকে 
বিদপ্ধ করিয়াছিল ;-একদা। প্রচণ্ড ভারতমহাস।গরের বক্ষবিহা রী সুদূর লকঙ্কাদ্বীপ তাহার 
দিগ্দাহী কিরণে ভগ্ীভূত হইয়া গিয়।ছিল : অপিচ চন্ত্রবংশ সুরধ্যবংশাপেক্ষা বহুবিস্তুত। 

চন্দ্রের পুত্র ভগবান্ বুধ চন্ত্রবণের প্রতিষ্ঠাতা । বুধ বৈবস্বতমন্রর ছুহিতা৷ ইল।র 

পাণিগ্রহণ করিয়া তণশর্তে রাজর্ষি পুর্ূরবাকে উতপ।দন করিয়াছিলেন । পুরূরবার অধস্তন 

চতুর্থ পুরুষে মহারাজ যযাতি অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। যুযাতির ছুই স্ত্রী ;_শুক্রাচ্যের 
ছুহিত। দেবযানি এবং দানবরাঁজ বৃষপর্কের কন? শঙ্ষিষ্ঠা। যযাতি দেবযানী গর্ভে যছু ও 

তুর্বস্থ নামক ছুই পুত্র এবংশর্মিষ্ঠার গর্ভে কহ, অন্ধু ও পুরু এই তিন. পুজ উৎপাদন করিয়া- 

ছিলেন। তাহার এই পঞ্চ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ট যছু, চতুর্থ অন্গু এবং পঞ্চম পুরু হুইতেই 

সোমবংশের বিস্তৃতি ও পুষ্টি সাধিত হইয়াছিশ। যদুকুলে তুবনবিজ্তয়ী বীর কার্ডবীর্ষ্যার্জুন, 
হৈহয্, তালজত্ঘা! এবং তগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন । নু-কুলে অঙগরাজ 
রোমপাদ এবং বীর কর্ণের পালকপিতা অধিরবীস্থত প্রভৃতি খ্যাতনাম! নৃপতিগণ জন্ষিয-) 
ছিলেন এবং কনিষ্ঠ পুরুকুলে ভুবনবিদিত পাওব ও ০ এবং লগ 

দ্রৌপদী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন | | 
 ছুক্ককুলেই ধার্তরাষ্গণের অন্যতম সহযোগী মগধরাজ ছরাসন্ধ জন্মগ্রহণ করিয়া- 



৮ | . কাজস্থান। 

ছিলেন। ইনি শ্রীরুষ্ণের প্রচণ্ড শক্ত এবং ইহারই তয়ে কৃষ্ণকে সদদীসর্বদ! সতর্ক ও 
ভীত থাকিতে হুইত। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন কর্তৃক জরাসন্ধ নিহত হইয়াছিলেন। 
এক্ষণে দেখা ষাউক, এই সকল রাজপুরুষদিগের মধ্যে পরম্পরে কে কাহার সমসাময়িক 1 

ইহাদের সমকালীনত্ব বিষয়ে ্ষণকাল অ।লোচনা করিয়া আমরা! এই চন্দ্রবংশের সিভি 
হু্্যবংশের সমন্বয়-সাধন করিতে চেষ্ট। করিব। 

চন্ত্রবংশীয় সমস্ত নৃপতিগণই ভগবান্ বুধের বংশধর | বুধ সোমদেবের তনয় 1 

তিনি বৈবস্বত মন্ুর ছুহিতা ইলার পাঁনিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে যে সমস্ত চক্র 
বংশীয় নৃপতির নাম উল্লেখিত হইল, তন্মধ্যে রোমপাদ, কার্তবীর্য্যার্জুন,হৈহয় ও তালজজ্ঘা- 

ভিন্ন আর আর সকলেই পরম্পরের সমসাময়িক; অর্থাৎ পাও ও ধার্তরাষ্ট্রগণ, কর্ণ, 
্ীরুঞ্ণ, দ্রৌপদী ও'জরাসন্ধ পরস্পরের সমকালীন । ইহীরা যে, সকলেই এক সময়ে বর্তমান 

ছিলেন, তাহা বোধ হয় পুরাণজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় ইহাদের অনেকের মধ্যে প্রায় আট দশ পুরুষের অন্তর দেখিতে পাওয়া যায়। 

বুধ হইতে গণনা, ঘুধিির ও দুর্য্যোধন ৪৮, কর্ণ ৩৮, শ্রীকৃষ্ণ ৫৭, জরাসন্ধ ৪৮ এবং 
দ্রোপদী অষ্টচত্তারিংশ পুরুষ পরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। .. 

এক্ষণে পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে চন্দ্র ও সর্ধাবংশীয় যে সমস্ত নরপতিগণের সঙ্ধ- 
সাময়িত্ব এক প্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে, আমরা তাহারই সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হুইব। যেকালে এ সমস্ত নৃপতি অবতীর্ণ হইয়,ছিলেন, অজি তহা অতীত কালগর্ডের 

অন্তস্তম তলে প্রোথিত হইয়া পড়িরাছে । শৃতরাং অন্ুম।নের সাহায্য-ব্যতিরেকে 

তৎসংক্রান্ত বিবরণাবলির সত্যাসত্য নির্ধীরণ কর! অসম্ভব । 

১ম। হরিবংশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্্্যবংশীয় ককুৎস্থের গোনামী ছুহিতার 
সহিত চন্দ্রবংশীয় নহুষের প্রথম তনয় যতির পরিণয় হইয়াছিল। সুতরাং নহুষ ও ককুৎস্থ 
অবশ্য সমকালীন। এদিকে পূর্মে গ্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ইক্ষাাকু ও বুধ পরস্পরের 
সমসাময়িক; কেননা বুধ ইঞ্ষাকুর ভগিনী ইলার পাণিগ্রহণ করিয়।ছিলেন। কিন্ত 

বুধ হইতে নহুষ চতুর্থ এবং ইক্ষাকু হইতে ককুৎস্থ তৃতীয়। শুদ্ধ একটামাত্র পুরুষের অন্তর । 
্য়। ক্রধ্যবংশীক্ষ যুবনাশ্বের ছুহিতা কাবেরীর সহিত চন্দ্রবংশীয় জহ্ব,র বিবাহ হইয়া- 

ছিল। যুবনাস্ব ইক্ষ্যাকু হইতে নবম এবং জহু বুধের তৃতীয় পৌত্র অমাবস্থ হইতে 
ষষ্ঠ; সুতরাং বুধ হইতে গণনায় অষ্টম। এখানেও উভয়বংশে একটামাত্র পুরুষের অন্তর 
পরিলক্ষিত হইল । | | 

ওয়। স্থর্যাবংশীয় যুবনাশ্বের সহিত চন্দ্রবংশীয় মতিনারের দুহিতা গৌরীর পরিণস্ব 
হইয়াছিল। যুবনাশ্ব প্রসিদ্ধ মান্ধাতার জনক এবং ধুন্ধমারের পুত্র। ইক্ষাকু হইতে 
দ্ধুমার অষ্টম এবং বুধ হইতে মতিনার অষ্টাদশ । একবারে দশ পুরুষের অন্তর | ব্যাস- 
প্রদত্ত হুধ্যবংশতালিকায় মান্ধাতার পূর্ব ছুইজন যুবনাশ্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! 
যায়। একজন মান্ধাতার পিত ; তিনি ইক্ষাকু হইতে অষ্টাদশ পুকুষ। অপর ব্যক্তি ইক্ষাকুর 
নবম পুরুষে অবতীর্ণ । স্থলে ব্যাসধৃত তালিকা অবলম্বন করিলে কতক সামঙস্য হয়। 



ব্বাজপুত-জাতির ইতিবৃত্ত| : | ৯ 

 ৪র্থী। কুরধ্যবংশীয় মান্ধাতা চন্্বংশীয় শশবিনদুর কন্যা চৈজরধীর শির করিযী- 
ছিলেন। মান্ধাতা যুবনাশ্বের পুত্র) সুতরাং যুবনাশ্ব ও শশবিন্দু পরস্পরের সমসার্যয়িক। 

“কিন্তু অনুশীলন করিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে প্রায় চারিপুরুষের অন্তর দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। শশবিন্দু মহারাজ য্যাতির প্রথম পুত্র ষছুর দ্বিতীয় তনয় ক্রোষ্টরর বংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ক্রোষ্ট, তগবুঁন্ বুধ হইতে সপ্তম$ শশবিন্দু ক্রোষ্ট হইতে যষ্ঠ স্থতরাং 
শশবিন্দু বুধ হইতে ঘবাদশ পুরুষ। এদিকে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মান্ধাতাঁজনক যুবনাঙ্ 
ইক্ষাকু হইতে নবম পুরুষ | এন্থলে উভয় কুলের মধ্যে তিন চারি পুরুষের: অন্তর 
দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ষদ্যপি আবার ব্যাসংপ্রদত্ রবিকুল-তালিকা অবলম্বন 

করা যায়, তাহ! হইলে আরও বিপরীত হইয়া উঠে। হৃরয্যবংশ-শাখায় তিন চারি পুরুষ 
নুন হওয়া দুরে থাকুক বরং ছয় সাত পুরুষ বেশী হইয়া দড়ায়। 

৫ম। হরিশ্ন্ত্, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, কার্তবীর্ধ্যার্জুন এবং রামচন্দ্র ।' পুরাণ- 

প্রকটিত বিবরণাহুসারে ইহারা সকলেই পরম্পরের সমসামক্ষিক হইতে পারেন। কেন 
না হরিশন্ত্র বিশ্বামিত্রের সমকালীন ? বিশ্বামিত্র রামচন্ত্রের সমকালীন) পরশুরাম 
বামচন্ত্র ও কার্তবীর্যযার্জুনের সমকালীন ; সুতরাং পরশুরাম রামচন্দ্রের সমকালীন বিশ্বী- 

মিত্র এবং বিশ্বামিত্রের সমকালীন হরিশ্চন্দ্রের সমকালীন। অতএব ধরিতে গেলে 
হুরিশ্ত্ত্র, বিশ্বীমিত্র, পরশুরাম, কার্তবীর্ধযার্জুন ও রামচন্দ্র এককালে বর্তমান ছিলেন। 
কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অমস্তব। পুরাণতত্বক্ত পাঠক! ভাবিয়া দেখুন পৌরাণিক আর্য্নৃপতি- 
গণেয় কুলতালিক। কতদূর জটিল ! * 

৬ষ্ঠ। কুরয্যবংশীক্ব মহারাজ দশরথ এবং চন্ত্রবংশীয় অঙ্গাধিপ রোমপাদ উভয়েই 
পরম মিত্র; হুতরাং উভয়েই একসময়ের লোক। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, মহারাজ 
দশরথ পুত্রেষ্টি যাগকরণাভিপ্রায়ে অঙ্গনাথ রোমপাদের নিকট হইতে খধ্যশৃঙ্গ খষিকে 
আনয়ন করিয়াছিলেন 1। ন্ুৃতরাঁং রোমপাদ ও দশরথ সমসাময়িক। কিন্ত উভয্বের 

* হিন্দুশাস্্রমতে পরশুরাম সপ্তচিরজীবির মধ্যে অন্যতম । তাহার চিতায় ্ন্ব সপ্রমাণ রাখিবার জন 
পুরাণরচয়িতৃগণ নানা কৌশল বিস্তার করিয়াছেন । সুতরাং তাহাকে অবলম্বন করিয়] আর্ধানুপতিগণের 

 গরম্পরের সমসাময়িকত্ব প্রতিপাদন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র । দেইরূপ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকেও এরূপ 
স্থলে অবলম্বন কর] যাইতে পারে না। কেননা তিনিও যোগবলে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন । 

1 সমন্ত্রসা বঢঃ শ্রত্ব। হৃষ্টো দশরথোহতবৎ। নে 
অনুমান্ত বশিষ্ঠঞ্চ শুতবাক্যং নিশাম্য চ। ১৩ 

সান্তঃপুরঃ সহামাত্যঃ প্রষযৌ যত্র স দ্বিজঃ| 

বনানি সরিতশ্চৈব ব্যতিক্রম শনৈঃ শনৈ2। ১৪ 
অভিচক্রাম তং দেশং যত্রবৈ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ 
আসাদ্য তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং রোমপাদসমীপগম্। ১৫. 

_. স্বধিপুত্রং দদর্শাথ দীপ্যমানমিবানলমূ। 
ততো রাঁজ। যথান্ায়ং পুজাং চক্কে বিশেষতঃ ॥ ১৬ 

সখিত্বাৎ তগ্য বৈ রাজঃ পরহষ্টেনাস্তরাত্বনা ॥ | 
রোমপাদেন চাখ্যাতম্ ধধিপুত্ধায় ধীমতে 1১৭ রামায়ণ বালকাও---১১শ মর্গ। 



১৪ | রাজস্থান । 

" মধ্যে অনেক পুরুষের অন্তর দেখিতে পাঁওয়। যায় ॥ রামায়ণমতে মহারাজ বশর 
ইক্ষাকু হইতে চতুস্তিংশ পুরুষ ; এদিকে বুধ হইতে রোমপাদ ত্রয়োবিংশ পুরুষ; একবারে 

একাদশ পুরুষের পার্থক্য! এস্থলে যদি ব্যাধূত তালিকান্ুসারে গণনা করা যায়; তাহা 
হইলে ইহার ভয়ানক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হইবে। ব্যাসমতে ইক্ষাঁকু হইতে মহারাজ 

দশরথ পঞ্চপঞাশ পুরুষ অধস্তন  স্ৃতরাং তিনি রোমপাদেরও দবাত্রিংশৎ পুরুষ অধস্তন! 
এরপস্থলে কবিওরু বাল্ীকির তালিকা! অবলম্বন করিলে অনেক পরিমাণে ষামগ্রস্য হইতে 

যদদি মহর্ষি ব্যাস-প্রদত্ত তালিকা অবলম্বন করিয়া কুর্ধ্যবংশীয় নৃপতিগণের সংখ্যা 
নিরূপণ করা যায়, তাহ! হইলে ভয়ানক গোলযোগে পতিত হইতে হয়। তাহা হইবে 
কি কালবিনির্ণয়, কি সামঞ্জস্যরক্ষা, সকল বিষয়েই ঘোর অনৈক্য ঘটিয়া উঠে। অবশ্ত 
বলিতে 'হইবে যে, শ্রীরামচন্ত্রের অনেক পরে যুধিষ্টির, কৃষ্ণ ও দুর্য্যোধনাঁদি অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ রামরাবণের যুদ্ধের অনেক পরে সংঘটিত হইয়াছিল। 
এতৎসম্বন্ধে একটামাত্র প্রমীণ উদ্ধার করিলেই ইহার যাথার্থ্য জুম্পষ্ট প্রতিপাদ্ধিত হইবে। 
প্রীভাগবত মহাপুরাণে বর্ণিত আছে যে, বৃহদ্বলনামক জনৈক কৃরধ্যবংশীয় নৃপতি কুরু- 

ক্ষেত্রের মহাসমরকালে মহারাজ ছুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। অর্জনতনয় 
অভিমন্থ্যুর করে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল *। এই বৃহদ্বল ভগবান্ রামচন্জরের জ্যেষ্টপুত্র 
কুশের বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গণনাঁয় তিনি শ্রীরামের ৩০ পুরুষ অধস্তন। অতএব 
সুম্পষ্ট প্রতীত হইল যে, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ ও ছুর্যোযোধনাদির অনেক পূর্বে লক্কাবিজেতা 

তগবান্ রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলে ব্যাসপ্রকটিত তালিকান্ুসারে 
গণনা করিলে প্রীরামচন্দরের পূর্বত্বসাপেক্ষতা দূরে থাকুক উত্তরত্বসাপেক্ষতা আপনা 
হইতেই আঁমিয়! পড়ে । তাহাও আবার ছুই এক পুরুষসাপেক্ষ নহে; একবারে সাত 
আট পুরুষ ! তখন লঙ্কাবিজেত! শ্রীরামচন্্র, যুধিট্িরাদির সাত আট পুরুষ অধস্তন বলির! 
সগ্রমাণ হয়েন! আশ্চর্য্য ! এরূপ কুট ও জটিল বংশপত্রিকার ভিতর হইতে প্রতিহাসিক 
সত্যের আবিষ্ষীর করিতে যাওয়া! সামান্য বিড়ম্বনার বিষয় নহে! 

এরূপ স্থলে এইমাত্র বল! যাইতে পারে যে, যদি বাক্মীকি-প্রদত্ত তালিকাই সত্য বলিয়! 
গ্রহণ করা বার, তাহা হইলে উভয়পক্ষের সামঞ্জস্য এবং শ্রীরামচন্ত্রের পূর্বত্ব অনেক 
পরিমাণে রক্ষিত হইতে পারে। 

* ততঃ প্রসেনজিত্তম্মাততক্ষকো তবিতা পুনঃ 

ততো বৃহদ্ধলো যন্ত্র পিত্রা! তে মমরে হতঃ ॥ 

£তে পিত্রা অভিমন্থান'” ইতি তটীকা়াং প্রীধরম্বামী। 

ভাগবত)---১ম ক্বদ্ধ ১২শ অধ্যায়। 



তৃতীয় অধ্যায়। 

প্রাচীন আর্ধ্য-নৃপ তিগণ কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন নগর ও রাজ্য-প্রতিষ্ঠা।' 

অযোধ্যানগরীই কৃরয্যবংশীয় নৃপতিগণের প্রথম ও প্রধান কীর্তি। ভগবান্ বৈবস্বত: 
মন ইহার প্রতিষ্ঠাতা । কোন্ সময়ে যে, এই প্রসিদ্ধ নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা; 

নির্ধারণ করা স্থকঠিন। একদা এই মহানগরী যে মর্তে অমরাবতীতুল্যা ছিল, তাহা, 

কবিগুরু বাল্সীকির তত্থিষয়িণী বর্ণনা পাঠ করিলে সম্যক উপলদ্ধ হইবে *। তাহার 
কুহকিনী বর্ণনার প্রভাবে যদিও ইহার ছুই এক স্থল অতিরঞ্জিত হইয়াছে, তথাপি বিশেষ 
বিবেচনা! করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ভগবান শ্রীরাম্চন্তরের প্রাছুর্ভাবের 
প্রাক্কালে এপ সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় ছিন্ল না। কিন্তু অযোধ্যা- 
পুরী কি সে সমৃদ্ধতা ও ঘোন্দর্যযগৌরব একদিনে লাভ করিয়াছিল 1- না, তাহা কখনই 
হইতে পাঁরে না। অবশ্য ইহা কালক্রমে ধীরে ধীরে দে সৌনর্য ও সে সমৃদ্ধতা উপচয়, 
করিয়া একদা ভারতবর্ীয় অন্যান্য মহানগরীর শীর্ষস্থানে আসনপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 

অযোধ্যা-প্রতিষ্ঠার প্রায় সমকালেই,হারাজ ইক্ষীকুর পৌন্র মিথিকর্তৃক মিথিলাপুরী 
স্থাপিত হইয়াছিল 1। মিথির তনয় জনক নামে অভিহিত হইতেন। ক্রমে এই জনক 

নামই তাহার বংশধরদিগের প্রধান গোত্রাখ্যায় পরিণত হইল। | 

* কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো। জনগদে। মহান্। 

নিবিষ্টঃ মরযৃতীরে প্রভৃতধনধান্যবান্॥ ৫ 

অযোধ্যা নাম নগরী ভত্রামীৎ লোকবিঞ্্ত! | 

মনুনা মানবেল্রেণ সা পুর! নির্শিতি। স্বয়ুম্ ॥ ৬ 

আয়ত। দশ চ দ্বেচ যোজনানি মহাপুরী। 

গ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্। হববিতক্তমহাগথ| ॥ % 

রাজমার্গেণ মহত হৃবিতক্তেন শোভিতা। 

মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ ॥ ৮ 

তাং ভু রাজা দশরথো মহারাষ্ট-বিবর্ধনঃ। 

পুরীমাবাসয়ামাস দিবি দেবপতি্থা ॥ ৯ 

_. ইত্যাদি--রামারণ বালকাঁও পঞ্চম মর্গ ত্টবা। 
1 নিমেঃ পুত্রস্ত তত্রৈব মিথির্নাম মহান ম্মৃতঃ। 

প্রথমং ভূজবলৈর্যেন তৈরহ্তস্য গার্খবতঃ। 
নির্শিতং স্বীয়নায়াচ মিথিলাপুরমুত্বমম্। | 

| তবিধ্যপুর!ণ। 
তৈরহূত অধুম। তিুত নামে খ্যাত । 



১২ .. বলাজস্থান। 

অধৌধ্যা ও মিথিলার পুর্বে সধ্যবংশীয় নৃপতিগণকর্তৃক ভারততৃমে অন্য. কোন নগরী 

স্থাপিত হইয়াছিল কিনা, তদ্ধিবরণ কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। ' এই ছুইটা নগরীর 

প্রতিষ্ঠার পরে রোতষ্, চম্পাপুর গ্রতৃতি কতকগুলি, সামান্য সামান্ত নগরী ভগবান্ মন্র . 
ংশধরগণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

ভগবান্ বুধগ্রতিষঠিত চন্দ্রবংশতরু অতি বিস্তৃত। ইহার ভিন্ন ভিন্ন শাখা হইতে যে 

সমস্ত পরাক্রান্ত নরপতি উদ্ভুত হইয়াছিলেন, তীহারা৷ প্রায় সকলেই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন 
ভৃভাগে ভিন্ন ভিন্ন নগর স্থাপন ,করিয়াছিলেন। সে সমস্ত নগরের প্রায় অধিকাংশই 
অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয্বাগিয়াছে। যে ছুই একটার অস্তিত্ব উপলাভ করা যাইতে 
পারে, তাহারাও বিধ্বস্ত ও চূর্ণবিচূর্ণিত। তথাপি সেই ধ্বংঘরাশির মধ্য হইতে তাহা- 
দের প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন অতি ক্ষীণভাবে পরিলক্ষিত হইয়। থাকে। অনেকে 
বলিয়া থাকেন যে, প্রসিদ্ধ প্রয়াগই ইন্দুবংশীয় নৃপতিগণের প্রথম কীন্তি; কিন্ত বিশেষ 
অনুসন্ধান করিলে ইহার পূর্বে আর একটা নগরের প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাওয়া যাইতে 
পারে। সে নগরীর নাম মাহেম্বতী। তাহা নম্মদদাতীরে স্থাপিত। হৈহয়-কুলোৎপন্ন 
মহাবীর কার্তবীর্য্যার্জুনকর্তৃক মাহেম্সতী প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। আজিও তাহ! তথায় 
মাহেশ্বর * নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । 

যে কুশস্থলি দ্বারক! ভগবান্ শ্রীক্চের প্রধান রাজধানী, তাহা , গ্রয়াগ, শুরপুর বা 
মথুরার অনেক পূর্বে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। ভাগবতে উক্ত হয় যে, মহারাজ ইক্ষাকুর 
অন্যতম ভ্রাতা আনর্ভ+ তন্নগরের স্থাপনকর্তী। কিন্তু যছুবংশীয় নৃপতিগণ কবে যে 

তাহাতে প্রতিষ্টা প্রাপ্ত হইলেন, তাহার বিবরণ তপ্গ্রন্থে উল্লেখিত নাই। 
যশল্ীরের প্রাচীন ভ্গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রয়াগ সর্বপ্রথম, তাহার গর মধুরা + 

* ততপ্রদদেশের অধিবাসিগণ মাহেম্মতীকে অদ্যাপি টলিত ভাষায় “সহশ্রবাহুক| বস্তি” নামে অভিহিত 
করিয়া থাফেন। 

1 টড সাহেব আনর্তুকে কুশস্থলির স্থাপন কর্তা এবং ইক্ষাকুর ভ্রাতা বলিয়া নির্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত 
হইয়াছেন বস্তুতঃ আনর্ভ মহারাজ ইঙ্ষাকুর ভ্রাতুপুত্র | তাহার পিতার নাম শর্যাতি। শর্ধাতির ট্রত্বানবর্ি, 
আনর্ভ ও তুরিসেন নামে তিনপুত্র সঞ্াত হইয়াছিলেন। তন্মধো মধ্যম আনর্তের রেবত নাঁমে একটা তনয় 
সমুদ্ভূত হয়েন। এই রেবতই কুশস্থলীর প্রতিষ্ঠাপয়িত1। তদ্যথাঃ-- 

উত্তানবর্ধিরানর্বো ভূরিসেন ইতি ত্রয়ঃ | 
শধাতেরভবন্ পুত্র! আনর্ভাদ্রেবতোহভপ্বৎ ॥ ১২ 

মোহস্তঃ সমুদ্রে নগরীং বিনির্মায় কুশস্থলীম্। 

আহ্থিভোইভুঙ্ত বিষয়ানানর্ভাদীনরিলগম ! ১৩ 
ভাগবত, ৯ম স্বন্ধ ৩য় অধ্যায়। 

কুশস্থলীর অন্যতম নাঁম আনর্তদেশ। 
4 ভাঁগবতে বর্ণিত আছে যে, লক্ষণানুজ শক্রু্প মথুরার স্থাপনকর্তা ॥ তিনি মধুরাক্ষসের পুত্র 

লবনকে বধ করিয়া মধুবনে উক্ত মথুরাপুরী নির্দাণ করিয়াছিলেন । তদ্যথ1:-_ 
 শত্রদ্রশ্ঠ মধোঃপুত্রং লবনং নাম ব্াক্ষদমূ্। | রর 

হত্বা মধুবনে চক্রে মধুয়াং নাম বৈ গুরীম ॥ ৭ ভাগবত) ৯ম দ্বদ্ধ ১১শ অগ্যায়। 



রাজপুত-জাঁতির ইতিবৃত্ত । ১৩. 

বং সর্বশেষে দ্বারক। প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে; কিন্তু একথা কতদূর বিশ্বীসফোগ্য, তাহা 
টা পারা যায় না। এ নগরব্রয়ের অবস্থা ও প্রক্কৃতি বোধ হয়, হিন্দুমাত্রেরই, অবি- 
দিত নহে; স্থৃতরাং তদ্বিষয়ের আর কিছু বিবরণ এস্থলে প্রকটিত হইল নাঁ। এই তিনটা 
নগরের মধ্যে প্রয়াগই বিশেষ প্রসিদ্ধ। একদা ইহা! পুরুবংশীয় নৃপতিগণের প্রধান 

লীলাক্ষেব্ররূপে বিদ্যমান ছিল, স্থবিখ্যাত দুতপ্রবর মিগাস্থীনেশ একদা ইহার সৌন্দর্য্য 
দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন। 

আলেবজন্দারের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্গণ বলিয়। থাকেন যে, যখন সেই ভুবন- 
বিজয়ী মহাঁবীর অভিযানোদ্যত হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, মথুরার চতুঃ- 
ার্বস্থ ভূভাগ এবং তত্রত্য অধিবাসিগণ তখন শৌরসেনী নামে অভিহিত হইত। ভগবান্ 
্ীকৃষ্ণের পূর্বে ছুই্ন শূরসেন যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একজন তাহার পিতা- 
মহ) অপর ব্যক্তি তাহার আটপুর্ুষ পূর্ববর্তী। উক্ত ছুই শূরসেনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি 
যে শুরপুর্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহ! আমর! নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না উক্ত 
গ্রীক ধরতিহাসিকগণ কর্তৃক .বর্ণিত হইয়।ছে যে, যখন সেই দিগ্জয়ী মাসিডোনীয় বীর 
ভারতভূমে আগমন করিয়াছিলেন, তখন শৌরসেনী প্রদেশের মথুরা ও ক্লিশবুরা নামে 

ছুইটা নগরী ছিল৷ এই ক্লিশবুর! শব্দ শুরপুরের পরিবর্থে ব্যবস্থত হইয়াছে কি না, তাহ! 
 বুঝিয়া উঠা, স্কিন । ছুঃখের বিষয় গ্রীকগণ পৌরাণিক নামগুলিকে ভয়ানক বিক্কৃত 

করিয়া ফেলেন ! 

চন্ত্রবংশীয় সুবিখ্যাত নরপতি মহারা্ষ হস্তীকর্তৃক হস্তিনাপুর নির্মিত হইয়াছিল । 

যে হন্তিনাপুর একদ| পৌরব নৃপতিগণের ভাম্বর তেজঃগ্রভাবে মধ্যাহ্ন মার্ডগবৎ প্রতীয়- 
মান হইত, যাহার জলস্ত গৌরবগরিমা৷ একদা সমগ্র বিশ্বভৃবনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; 
আজি তাহা ভারতের মানচিত্র হইতে একপ্রকার বিলুপ্তপ্রায়; আজি দূর্জয় কালের 
কঠোর হৃত্তের ভীষণপ্রহারে তাহা র্ণবিচূর্ণিত ও বিধ্বস্ত! সে প্রচণ্ড প্রহারে ধ্বংস- 
রাণীতে পরিণত হইয়াও সে হস্তিনাপুর যদিও তাহার প্রাচীন গৌরবের থিষ্ স্থৃতিচিন্ব- 
স্বরূপ অবশিষ্ট থাঁকিতে পারিত; তাহাহইলেও বরং হতভাগ্য ভারতসস্তানগণের সন্তপ্ত 
সবদয় অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইত; কিন্ত ছূর্ভাগ্যবশতঃ তাহাও রহিল না ভাগীরথীর 

তীব্রতরঙ্গপ্রভাবে মহারাজ হস্তীর সেই মহতী কীত্তির সামান্য নিদর্শনের অধিকাংশই 
নদীগর্ভে প্রোথিত হইয়! পড়িল! শিবলোকের অভ্রভেদী শৈলপ্রাকার ভেদ করিয়া 

স্থরধুনী যেস্থলে পুণ্যভারতক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই পবিত্র হরিদ্বারের বিংশতি 

ক্রোশ দক্ষিণে আজি হস্তিনাপুরের অতি ক্ষীণ নিদর্শন দেখিতে পাঁওয়! ষায়। কিন্ত 
তীব্রতরক্গিণী গ্গার করাল গ্রাস হইতে সেটুকুও যে রক্ষা! পাইবে? তাহা' আশা! করিতেও 
ভরসা হয় না। 

কুরক্ষেতরের মহাঁসমর-ঘটনার অনেক পূর্বে ষে, রই হস্তিনাপুরী প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া- 
ছিল, তাহা! বোধ হয় হিন্দুসস্তানমাত্রই অবগত আছেন। প্র সর্বনাশকর ভয়াবহ 
যুদ্ধের আটশতাবী গরে সুপ্রসিদ্ধ মাসিভোনীয় বীর আলেকজন্দার অভিযানোদ্যত্ত হইয়। 



১৫ রাজস্থান 

ভাঁরতক্ষেত্রে আপতিত হইয়াছিলেন। তাহার সমভিব্যাহারে যে কয়েকটা গ্রীক "ত্ডিত, 
আসিয়।ছিলেন, তীঙ্তারা ভারতবর্ষের প্রায় অনেক নগরের বৃত্তান্ত ম্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থে 

প্রকটিত করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হস্তিনাপুর সন্বন্ধে তাহাদের কাহারও গ্রন্থে, 

কোন বিবরণই দেখিতে পাওয়া যায় না! 

মহারাজ হস্তীর পর চন্ত্রবংশতরুর অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীটের তিনটা উন শাখা 
বহির্গত হইয়্াছিল। উক্ত তিনটা শাখাই বহ্বিস্তৃত; কিন্ত উহাদের মধ্যে অজমীট়ের 
শাখাটাই অধিকতর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অপর ছুইটা শাখার বিশেষ বিবরণ 
পুরাণাদিতে পরিলক্ষিত হয় না। ও 

উক্ত অজমীচ়ের অধস্তন চতুর্থ পুরুষে বাহ্যাশ্ব নামে একটা নরপতি উদ্ভূত হয়েন। 
কথিত আছে তিনি সিন্ুনদের নিকটবর্তী কোন একটা প্রদেশে আপন রাজ্য স্থাপন 

করিয়াছিলেন । বাহ্যাশ্ের যে ধুরন্ধর পঞ্চ পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকর্তৃকই 
বিশাল পঞ্চনদপ্রদেশে প্রসিদ্ধ পঞ্চালিকারাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।* এ পঞ্চভ্রাতার 
মধ্যে যাহার নাম কাম্পিল্য, তিনি কাম্পিল্যনগর নামে আর একটা স্বতন্ত্র পুরী প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছিলেন । 

চন্ত্রবংশে কুশ নামে এক নরপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার দেবতুল্য 

তেজস্বী চারি পুত্র সঞ্জাত হয়েন। তাহাদের নাম কুশিক, কুশনাভ, কুশান্ব ও মুগ্তিমান। 
উক্ত ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে কুশনাভ ও কুশাম্বই বিশেষ গ্রতিষ্টাবান্। কথিত আছে, 

কুশনাভ কর্তৃক সরিদধরা স্থরধুনীর তীরতূমে মহোদয় নামে একটা নগরী প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া- 
ছিল। কিছুকাল অতীত হইলে এ মহোদয় নাম পরিবপ্তিত হইয়! তংস্থলে কাণ্যকুজ 

সন্নিবেশিত হইল। সে কাণ্যকুজ অনেক দ্বিন পর্যযস্ত সগৌরবে বিরাজিত ছিল। পরে 

ভারতবিজেতা৷ সাহাবুদ্দীনের শাসনকালে তাহার অযোগ্য অধিপতি কাপুরুষ জয়টাদের 

্রায়শ্চিত্তের সহিত তাহার প্রাচীন গৌরবের পর্ধ্যবসান হইল। কাণ্যকুজের আর একটা 
পৌরাণিক নাম গাধিপুর। 

পুরাণাদি গ্রন্থে কৌশ্বান্বী নামে যে একটা পুরাতন নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়; সেটা পূর্বোক্ত কুশান্ব কর্তৃক স্থাপিত। একদা এই কৌশাম্বী নগরী প্রাচীন 
ভারতে বিশেষ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল | কিন্তু আজি সে গৌরবের-মে 
প্রতিষ্ঠার স্থৃতিচিহুস্ব্ূপ শুদ্ধ তাহার নামমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। তথাপি কেহ কেহ 
অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নির্দেশ করিয়া থাঁকেন যে, কণোজের কিয়্দুর দক্ষিণে 

গঙ্গাতীরে অন্বেষণ করিলে কৌশাস্বীর ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হইতে পারে। 
কথিত আছে, মহারাজ কুশের অপর পুত্রদ্বয় ধর্ারণ্য ও বন্থমতী নামে ছুইটা পুরী 

ক ইপঞ্জাতার নাম মুল) ঘবীনর, বৃহদিষু স্গীয় ও কাম্পিল্য। এতৎম্ন্ধে প্রথম বংশপতরিক! 
দেখ। ক. 58 
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নির্মীগ করিয়াছিলেন) কিন্তু এ রী বন্ধে কোনরূপ -সস্ভোবজনক প্রমাণ পাওয়া 
মায় না। * 

কৌরবকুলপতি মহারাজ কুরুর সুধা ও পরীক্ষিৎ নামে যেছুইটা হাব পু পুত 
 জন্মিয়াছিলেন) তন্মধ্যে সধস্বার গোত্রে মহাবীর জরাসন্ধ এবং পরীক্ষিতের গোত্রে শাস্তছ 

ও বাহিলিক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পাব ও ধার্তরাষ্ট্রগণ শাস্তন্থুর বংশধর জরাসন্ধূ ৃ 

| এই শেষোক্ত নৃপকুমারদিগের সমকালীন । রাজগৃহ জরাসন্ধের রাঁজধানী। ?৮৮৮৮ 

_. ধৃতরাষ্্রতনয় ছূর্য্যোধন প্রাচীন হস্তিনাতেই বাস করিতেন; কিন্তু পাগ্ুবগণ তাহা 
 হুইতে বিভিন্ন হইয়া! যমুনাতীরে ইনতপরস্থ নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। এ নাম অনেক 
দিন পর্যযস্ত সমভাবে বিরাঁজিত ছিল; পরে খৃষ্টায় অষ্টম শতাবীর মধ্যভাগে ইহা টনি 

দিবি নামে পরিবস্তিত হইয়া! পড়ে। 

_. ববাহিিকের পুত্রগণ পাঁলিবোত্রও আরোর 1 নামে ছইটা সা স্থাপন করে। তন্মধ্যে 
_পালিবোত্র গঙ্গার দৈকতভূমে এবং আরোর সিন্ধুনদের তীরে স্থাপিত। এসকল চন্ত্র- 

 রংশীয় নৃপতি মহারাজ যযাতির প্রথম ও কণিষ্ঠ পুত্র যছু ও পুরুর বংশে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন; কিন্তু তাহার অপর পুক্রত্রয়ের প্রতিষ্ঠার বিষয় কিছুমাত্র বিবরিত হইল না) 
এক্ষণে প্রয়োজনবৌধে আমর! তীাহ।দের কীন্তিসম্বন্ধে দুই একটী কথ। বলিতে এ 

হইলাম। 
মহীপতি যধাতির উক্ত পুক্রত্রয়ের মধ্যে অনুই বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান। ইহার বংশে 

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কৈকয় ও মন্ত্রক প্রভৃতি যে কয়েকটা মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদিগের কর্তৃক তাহাদের প্রত্যেকের নামানুসারে এক একটা নগর প্রতিষ্ঠাপিত 
হইয়াছিন্। আজিও তন্মধ্যস্থ ছুই একটীর নাম ইতিহাসে অক্ষুগ্ন রহিয়াছে । কিন্তু সে 
সকল স্থান উক্ত পুরাণনিদিষ্ট প্রন্কৃত স্থান কি না, তৎসম্বন্ধে অদ্যাবধি কিছুই মীমাং দিত 

হয় নাই। 

গ্ গল্গাকুলবর্তা কারা নামক স্থানে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে 
যে, ষশঃপাল নামে জনৈক রাজা কৌশাম্বীর অধিপতি ছিলেন। প্রাচাতত্ববিৎ ধাতনাম! উইলফোর্ড হ্বপ্রণীত 
পৌরাণিক ভূগোলের এক ছুলে লিখিয়াছেন যে, কৌশান্বী আলাহাবাদের নিকটে অবস্থিত । 

মহারাজ কুশের তৃতীয় পুত্র অমুর্তরজস,ধর্মারণোর এবং চতুর্থ পুত্র বন্থ বহ্গমতীর,স্থাপনকর্তা | তদ্যথাঃ__ 
_ অমূর্তরজসো। নাম ধর্্মারণ্যং মহামতিঃ | 

চক্রে পুরধরং রাজা বহ্র্নাম গিরিব্রজম্ | ৭ 
এষা বন্থমতী নাম বসোস্তদ্য মহাত্মবনঃ। 

স্বামায়ণ বালকাও ৩২শ সর্গ। ॥ 
+ আঁরোর বা! আলোর সিশ্ধুদেশের প্রাচীন রাজধানী। ইহা সিদ্ধুনদের একটা শাখার তীরতুমে 

সংস্থিত। বখন মাসিভোনীয় মহাবীর আলেবজন্দার ভারতভূমে আপতিত হইয়াছিলেন, তখন এই আরোর- 
পুরী বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কথিত আছে বাহিলিকবংশীয় শল ইহার স্থাপন কর্তা । খ্যাতনামা! ইতিহাসবেনবা 
আবুলফজল এতদ্বিবরণ হ্বপ্রণীত গ্রন্থে প্রকটিত বরিয্লাছেন; কিন্ত তিনি আরোরকে বর্তমান টাটা বলিয়া 
নির্দেশ করিয়। ভরমে পতিত হইয়াছেন । | 



১৩ 

নরনাথ ধযাতির, দ্বিতীয় তনয় নর কৌন কীত্তিরই বিবরণ পাঁওয়া যাঁয় ন। 
বোঁধ হয়, তিনি ভাঁরততূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্তস্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। 

তাহার তৃতীয় ভ্রাতা টা কুলে গান্ধার ও প্রচেতা ন।মে যে ছুই জন নৃপতি অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন) তীহার/ও এক একটা রাজ্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পৌরাণিক 
গান্ধার (বর্তমান কান্দাহার) গাদ্ধার রাজার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু প্রচেতার কীত্তিসন্বদ্ধে কোন 
রূগ বিশেষ বিবরণ প্রাণ হওয়া! যায় না। কথিত আছে, তিনি মেচ্ছদেশে আধিপত্য 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' 

কলিঞজর, কেরন, পাও ও চৌল নামে মহারাজ ছুম্মস্তের যে চারিটা পৌন্র জন্মিয়া- 
ছিলেন, তাহার! প্রত্যেকেই স্ব স্ব নামে এক একটা রাজ্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 

কলিগরর বুন্দেলখণ্ড স্থাপিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহ! গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 
কেরল সন্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ পরিলক্ষিত হয় না। এ নগরের স্থিতিত্মি সম্পূর্ণ 

অপরিজ্ঞাত। | 
মালবার-উপকুলে পাওুমগ্ল নামে ষে একটা প্রদেশের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাস 

তাহা বোধ হয়, পাণ্ডেরই প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্য ভূগোলবিদ্গণ তাহাকে “রেজিয়া 
পাণভীয়না” নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। আধুনিক তাঞ্জোর বোধ হয়, উক্ত পাওু- 
মগুলেরই রাজধানী ।. 

চৌল সৌরাইট্রপ্রদেশে প্রসিদ্ধ ঘ্বারকার নিকটে অবস্থিত। আজিও তাহা তথায় 
সেই নামেই বিদ্যমান রহিয়াছে। 
ভগবান্ মন ও বুধ হইতে ভগবান্ শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পর্যয্ত কুধ্য ও চন্ত্রবংপীয় নৃপতি- 

গণের সংক্ষিপ্ত সমালোচন প্রদত্ত হইল। সেই সমস্ত মহাপুরুষগ্ণের পবিত্র জীবনী ও 
মহনীয় কীন্তিকলাপের বিষয় আলোচনা! করিতে করিতে যে কিছু এ্রতিহানিক সত্য 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে, তাহা আমরা যথাস্থানে সন্নিবেশ করিলাম। কিন্তু ধরিতে গেলে 
তাহ! অতি যৎসামান্য। বিশাল সাগরসদৃশ পুরাণশান্ত্রের মন্থন করিতে করিতে যেদিন 
তন্সিহিত প্রতিহাসিক রত্বরাজি উদ্ধত হইবে, সেই দিন জগতে এক নূতন' যুগের 

অবতারণা হুইবে সেই দ্বিন দীন.ভারত এক নূতন জীবনে উজ্জীবিত হইয়! উঠিবে। 
কিন্তু সেদিন আর এখন স্ুদুরপরাহত নহে। দীর্ঘতম গভীর কাঁলনিশার বিশাল রাজ্য 
অতিক্রম করিয়া তাহা ধীরে ধীরে ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছে । আজি ভারতের 
ভবিষ্যগগনের প্রাচীদ্বারে তাহার বদি কপ রশ্মিরেখ। অতি মন্দ মন ভাবে 
প্রতিভাত হইতেছে। 
আজি কালি পুরাণাবলির বহুল প্রচারের সহিত অমরপুজ্য আর্য মহোদয়দিগের 
কীন্তিকলাপ ক্রমে ক্রমে প্রকাশমান হইতেছে? কিন্তু ছুঃখের বিষয় তৎলমুদায়ই পৌরাণিকী 
কল্পনার নিবিড় জালে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কেহই সেই সমস্ত কল্পনাজাল বিষুক্ত 

করিয়া তম্মধ্য হইতে প্রতিহাসিক সতোর উদ্ধার করিতে চেষ্ট। করিতেছেন দা রসে 
 তীহাঁদের চেষ্টা যে ফলবতী হইবে না, তাহ! কে বলিতে পারে? র্ 
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চতুর্থ অধ্যায়। 

রাম ও যুধিঠিরের পরবর্তী হুর্য্য ও চন্্রবংশীয় নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত 
ৃ বিবরণ এবং অন্যান্য রাজবংশের সমালোচন।। 

মহারাঁজ ইক্ষাকু হইতে শ্রীরামচন্ত্র পর্যন্ত এবং বুধ হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্টির পর্য্ত 
গু্ধ্য ও চন্ত্রবংশের সংক্ষিপ্ত সমালোচন করিয়া! এক্ষণে আমর! তাহাদের অধস্তন নৃপতি- 

গণের যথাযোগ্য আলোচনায় কিন্থুক্ষণের জন্য প্রবৃত্ত হইলাম । 
জয়পুর ও বিকানীরের রাজপুত নৃপতিগণ আপনাদিগকে শ্রীরামচন্ত্রের বংশসম্ভত 

বলিয়া! সগর্কে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এদিকে বর্তমান, যশল্সীর ও কচ্ছ- 

প্রদেশের রাঁজপুত্রগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলিয়া আপনাদের মহৎ কুলগরিম! 

প্রচার করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির, জরাসন্ধ অথবা চন্ত্রবংশীয় অন্য কোন নৃপতি হইতে 
ভারতবর্ষের অন্ত কোন হিন্দুরাজবংশ সমুভূত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ের অনুশীলনে 

ক্রমে প্রবৃত্ত হওয়! যাইবে। 

ভগবান শ্রীরামচন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী কালে ব্য ও চক্বংশে যে সমস্ত নরপতি 

অবতীর্ঘ হইয়াছিলেন, তাহাদের পবিত্র নামাঁবলি দ্বিতীয় বংশ-পত্রিকাঁ় শরকটিত ইন 
এই পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে তিনটা রাঁজকুল সন্নিবেশিত হইয়াছে। 

১ম। ধ্বংশ ও শ্রীরামচন্দ্রের বংশধরগণ | 

২য়। ইন্দুবংশ ও মহারাজ পরীক্ষিতের বংশধরগণ। 

ওয়। ইনদবংশ ও মহারাজ জরাসন্ধের বংশধরগণ। 
শ্রীরামচন্দ্রের লব ও কুশ নামে ছুইটী যমজ পুন্র সঞ্জাত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ 

লব* হইতে মিবারের রাণাগণ আপনাদের উৎপত্তি প্রমাণ করিয়া থাঁকেন। কনিষ্ঠ 

হইতে মারবার ও অন্বরের নৃপতিগণ সমুভূত হইয়াছিলেন। কুশের বংশধর বলিয়া! 
তাহার! কুশীবহ নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। এইরূপ মারবারের নৃূপতিগণও উক্ত 

* টড নাহেব লবকে তগবান্ ্রীরামচন্দ্রের রো পুত্র বলিয়। নির্দেশ করিয়া মে পতিত হইয়াছেন। 

প্রসিদ্ধ পুরাগাদির মতে কুশই জ্যেষ্ঠ । তদাথা £-- | 

গ্যন্তয়োঃ প্রথমং জাতঃ স কুশৈর্মন্ত্রন-স্বৃতৈঃ 

নির্ধার্জনীয়ো নাঁয়াহি ভবিত! কুশ ইত্যসৌ ॥ 

ষশ্চাবরজ এবাসীল্লবণেন সমাহিতঃ। 

নির্খার্জনীয়ে। বৃদ্ধাভির্নাননা স ভবিত। লবঃ 1৮ 

. স্বামায়ণ। 



১৮৭ রাজস্থান । 
চে 

কুশ হইতে আপনাদের বংশোৎপত্তি অপ্রমাণ করিয়া আপনাদিগকে সুর্্যবংশীয় বলিয়া 
গরিচিত করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক হিন্দু তাহা সমীচীন বলিয়! গ্রহণ করিতে স্বীকৃত 
নহেন। তাহারা বলেন যে, মারবারের নৃপতিগণ রাজধি বিশ্বামিত্রের পূর্বপুরুষ কুশ 
হইতে সমুডূত। 

বে দিন রবিকুলতিলক শ্রীরামচন্ত্র কঠোর ভ্রাত্বশৌকানলে আত্মজীবন আহুতি 
প্রদান করিলেন; সেই দিন হইতে যে সমস্ত নরপতি ক্রমান্বয়ে অযোধ্যার শীসনদণ্ 
পরিচালন করির ছিলৈন, তাহাদের বিধর্নণ' একমাত্র ভাগবতেই বিশদরূপে প্রকটিত 
.হইয়াছে। উক্ত মহাপুরাণগ্রন্থে বধিত আছে যে, শ্রীরামচন্ত্রের পর সর্ধসমেত ৫৮ জন 
নৃপতি অযোধ্যার সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। তীহাঁদের শেষ বংশধরের নাম 
স্ুমিতর। মহারাজ শ্ুুমিত্রের অধন্তন হরধ্যবংশীয় অন্ত কোন নরপতির বিবরণ অন্য 
কোন পুরাণে পরিলক্ষিত হয় না । কিন্তু অন্বরের খ্যাতনাম! নরপতি পণ্ডিতবর জয় দিংহ 

হুর্যবংশের যে কুলতালিকা সঙ্কলন করিয়াছেন; তাহাতে লিখিত আছে যে, মহারাজ 

স্ুমিত্রেরপর অনেকগুলি নরপতি কৃরধ্যকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দে সমস্ত নরপতি 
'মিবারের রাণাগণের পূর্ব পুরুষ । 

. অভিমন্থ্যতনয় মহারাজ পরীক্ষিৎ পাগুবপ্রবীর যুধিষ্টিরের উত্তরাধিকারী ॥ পরীক্ষিত 
হইতে সর্ধমমেত ৬৬ জন নরপতি পাওবগণের লীলাভূমি ইন্্প্রস্থনগরের সিংহাসনে 

সমারট হইক়াছিলেন। তাহাদের শেষ উত্তরাধিকারীর নাম রাজপাল। রাজতরঙ্গিনী ও 
রাজাবলি ভিন্ন আর কোন ইতিহামগ্রস্থে এই সমস্ত ভূপতির সুম্পষ্ট বিবরণ দেখিতে পাওয়া 
যার না। রাজগাল মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক । কথিত আছে, মহারাজ 

রাজপ।ল কুমাযুন নাঁত্য আক্রমণ করাতে তত্রত্য অধিপতি স্ুখবস্তকর্তৃক যুদ্ধে নিহত 

এর লেন। বিজরী সুখবন্ত জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া আপনার দেশবৈরী রাজপালের 

১৪5৭ হস্তগত করিবার অভিপ্র/য়ে ততপ্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুখবস্ত 

রণ লেধ র।জধ।'নী অধিকার করিলেন বটে; কিন্ত তাহা! অধিক দিন ভোগ করিতে 

গইলেন লা) অচিরে বিএম।দিত্যের প্রচণ্ড বিক্রমবলে তিনি তঙ্গরদেশ হইতে, 

বিতাড়িত হইলেন। | | ৰ 
'রাজচক্রবর্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্য কুমায়ুনপতি স্থুখবন্তের গ্রাস হইতে ইন্তপরস্থপুরী ! 

উদ্ধার করিলেন বটে) কিন্তু তাহার পূর্বশৌভা পুনরুদ্ধার করিতে যত্ববান্ হইলেন না । 
ঘন্ববান্ হইলে যে, তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইতেন না) তাহা কখনই বিশ্বাস করা 
ষাইতে পারে না। কেন নাঁধরিতে গেলে_তিনিই তখন ভারতের সার্বতৌম অধিপতি 
হিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষের সৌন্দর্য শু তারতীয় আর্ধ্যকুলের গৌরবগরিমা৷ তখন তাহার 
এ বতীতুল্য অবস্তীনগরীতে একবেন্দ্রীভূত ইইয়াছিল। 

রাজ।ধিরাজ বিক্রমাদিত্য মনে করিলে পাগবদ্িগের লীলাভূমি ইন্প্স্থকে তাহার 
এন গোরবের উচ্চতম সোপানে অমুখাপিত করিতে পারিতেন? কিন্তু তিনি তাহা 
লা ফরিয়। অুখবস্তের হস্ত হইতে শুদ্ধ তাহার উদ্ধার সাধন করিলেন এবং তত্নগরীকে 



রাজপুত-জাতির ইতিব্ত।.. ৬৯ 

পরিত্যাগ পূর্বক আপনার উজ্জয়িনী রাজধানীতে প্রত্যাগ্নত হুইলেন। যে দিন ভিনি 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। আসিলেন, সেই দ্বিন হইতে ক্রমাগত আট শতাব্দী ধরিষ 

ইন্্প্রস্থের রাজাসন শুন্য রহিল। যেন্রপ্রস্থ আপন সৌনার্য্য ও গৌরবে একদ! নগরী 
অমরাঁবতীর সমকক্ষ হইয়াছিল, এই দীর্ঘকালব্যাপিনী অরাজকতায়- তাহা ক্রমে ক্রমে 
ভীষণ শ্রশানক্ষেত্রে পরিণত হইতেছিল, এমন সময়..অনক্গপালনাম! জনৈক মহাগুরু 
ঞ্জীবনী ক্ষমতার সাহায্যে তাহাকে পুনর্কার উজ্জীবিত করিয়া! তুলিলেন। অনঙ্গপাল 
ট তিনি ৮ বলিয়া ,ভট্টগ্রন্থে বণিত 55 পা 

নারে জ | 
গ্রসিদ্ধ রাজাবলিগ্রন্থে বধিত আছে যে, সস উত্তরভাগস্থ কুমায়ুন গিরিব্রজ 

হইতে সুখবস্ত নাম! জনৈক নৃপতি চতুর্দশ বৎসর ধরিয়! ইন্্প্রস্থে রাজত্ব করিয়াছিলেন | 
তাহার পর মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাহাকে নিহত করিয়! তন্নগর উদ্ধীর করেন। ভারত 
সমর হইতে এই সময় পর্যান্ত সর্বসমেত ২৯১৫ বৎসর অতীত হইয়াছে।” সেই গ্রন্থের 
আর একস্থলে গ্রস্থকাঁর কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, “আমি অনেক পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠ, করিয়! 
দেখিলাম কিন্ত কোন গ্রন্থেই যুধিষ্ঠির ও পৃর্থীরাজের মধ্যবর্তী স্ময়ে দিলীসিংহাসনে 
একশত ক্ষত্রিয় নৃপতির অধিক নাম দেখিতে পাইলাম না। এই একশত জন নৃপতি 
সর্বসমেত ৪১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । ইহাদের রাজত্বাবসানের পর ইনপরচ্ছুপুরী 

রবিকুলের হস্তগত হইয়াছিল ।” | 
যে দিন মহারাঁজ যুধিষ্টির অভিমন্যুতনয় পরীক্ষিতের করে রাজ্যভার সমর্পন করিয়া 

মহাপ্রস্থানে যাত্রা করিলেন; সেই দিন হইতে মহারাজ পৃর্থীরাজের অভিষেক পর্য্যস্ত. 
ইন্প্রস্থের সিংহাসনে সর্দসমেত একশত জন নৃপতি সমারঢ় হটয়াছিলেন। এই সমস্ত. 
নরপতির নাম এতৎসংযুক্ত দ্বিতীয় বংশপত্রিকায় প্রকটিত হইল। 

বিশাল চন্ত্রবংশতকরুর আর একটা প্রকীওড শাখার বিবরণ প্রয়োজনীয় €বাধে আমর! 
তাহ! এস্থলে সন্গিবেশিত করিলাম । মহারাঁজ জরাসন্ধ এই শাখাকুলের একজন খ্যাত- 

নামা নৃপতি। তিনি রাজগৃহে রাজত্ব করিতেন। ভাগবতে বণিত আছে, তাহার পুর 
সহদেব এবং পৌত্র মার্জারি মহীসমরকালে বর্তমান ছিলেন; জুতরাং তাহারা মহারাজ 
পরীক্ষিতের সমকালীন । মহারাজ জরাসন্ধের পর তত্বশীয় ভ্রয়োবিংশতি জন নরপতি 

মগধের সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েন। . ইহাদের শেষ রাজার নাম রিপুপতয়। বিপুপ্রয় আপ- 

নার মন্ত্রী শনক কর্তৃক পদচ্যুত ও নিহত হইয়াছিলেন। কুটম্্রী শুক্র রাজহত্যার পাপ- 
কলুষে আপনাকে কলুষিত করিলেন বটে কিন্ত তিনি সে রাজ্য স্বয়ং ভোগ করিলেন 
না। আপন তনয় প্রদ্যোতকে সেই অধর্শলবধ সিংহাসনে অভিষেক করিয়! তিনি সংসার 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

রাজধাতী শনকের তনয় প্রদ্যোত হইতে তীয় স্বয়মেত পঞ্চজন নৃপতি মগধের 
শাননদও পরিচালন করিয়াছিলেন। তখপরে শেষ নৃপতি মহারাজ নন্দিবর্ধনের সহিত 



২৪ ৃ রাজস্থান । : 

শনকের রাজকুলের পর্ধ্যবসান হয়। এই পাঁচজন রাজ! সর্ধসমেত একশত 'আটত্রিশ 
বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । | 

সেই সময়ে শিশুনাগনামে জনৈক বিজয়ী নৃপতি প্রচণ্ড বলসহকারে ভারতভৃমে 
আপতিত হইয়! জরাসন্ধের সিংহাসন অধিকার করিলেন । কথিত আছে, তিনি তক্ষক- 
স্বান* বা নাগদেশ হইতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। উক্ত শিশুনাগ হইতে তত্বংশীয় শেষ 

নুগতি মহানন্দ পর্্যস্ত সর্বসমেত দশজন রাজ! মগধরাঁজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া 

ছিলেন। বধিত আছে যে, মহারাজ মহানন' শ্ুদ্ধজাত ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের সহিত 
ঘোরতর যুদ্ধ করি তীহাদিগের অধিকাঁংশকে বধ করিয়াছিলেন। এই দশ জন নৃপতি 
সর্বসমেত তিনশত ষাট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহীদের পরে কতকগুলি শূদ্র 

রাজা মগধে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
শিশুনাগের বংশ বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই মৌর্যবংশ মগধসিংহাসন অধিকার 

 করিল। ভুবনবিখ্যাত মহারাজ চন্্রগুপ্ত ইহার প্রথম রাজা। নৃপবর চন্্রগুপ্তের কীর্ডি 
ও যশোভাতি.যে একদ' সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশ পর্য্স্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাঁস- 
পাঠকমাত্রেই, বোঁধ হয়, অবগত আছেন। এই মৌর্্যবংশে সর্বসমেভ দশজন নৃপতি 

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উক্ত দশজন নৃপতি সর্বসমেত একশত সাইত্রিশ বৎসর 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । | 

মৌর্ধ্যবংশের শেষ নৃপতি মহারাজ বৃহদ্রথকে রাঁজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া! অষ্টমিত্র 

নামক জনৈক নৃপতি মগধ-সিংহাসন সবলে অধিকার করিয়া লইলেন। এই অই্মিত্র 

হইতে মগধে পঞ্চম বংশের প্রতিষ্ঠ! হইল। কথিত আছে, ইনি শৃক্সীদেশ হইতে সমাগত 

হইয়াছিলেন। ইহার বংশে আটজন রাজা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহারাজ অষ্টমিজও 
এই আট জনের অন্যত্ম। ইহারা সকলে সর্ধসমেত একশত বার বৎসর মগধের 

শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন । ইহাদের শেষ রাজার নাম দেবভৃত। মহারাজ 
দেবভূতের রাজত্বকালে ভূমিত্র নামে জটনক বীর কণৃদেশ হইতে অভিযাঁনোদেশ্যে মগধ 
দেশে আপতিত হইলেন এবং অচিরে দেবভৃতকে সমরে পরাজয় ও নিধন করিয়া তত- 
সিংহাসন অধিকার করিলেন । হারা দেবভূতের নহি শৃঙ্গীদেশীয় অষটমিতরের বংশ 
পর্য্যবসিত হইল। 

বীর ভূমির স্বকীয় বিক্রমসাহায্যে যে সিংহাসন অধিকার করিলেন, তাহা তাহার 

বংশধরগণ ক্রমান্বয়ে ত্রয়োবিংশতি পুরুষ ধরিয়া যথাক্রমে ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্ত 

তাহাদের অধিকাংশই শূত্রকুলোৎপন্ন। ভূমিত্র হইতে চতুর্থ পুরুষে ক্ৃষ্ণনামে জনৈক 
নৃপতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তিনি শূত্রানীর গর্ভজাত এবং তীহা হইতেই তত্বংশীয় 
বুপতিগণের শৃড্রত্থের সর হইয়াছিল। ইহীদের শেষ নৃপতির নাম শীলাধুধী। এই 

« তক্ষকন্থান শ্রীক ইতিহসিলেখ কগণকর্তৃক তকারিস্থান নামে অভিহিত হছে | ইহার নীতি 
নাম তুর্বিস্থান। রি 



রাঁজপুত-জাঁতির ইতি ॥. ২১ 

শালাসথবী হইতেই মগধে রাজবংশের পর্যবসান হয়। মগধের 'যে শাসনদণ্ড একদা 

ক্ষতরিয়বীর জরাসন্ধের জলন্ত প্রতাপে উজ্জলিত হইয়াছিল, তাহা তত্বংশের অবসানের 

পর হইতে ক্রমান্বয্ধে ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন বংশদ্বারা পরিচালিত হইয়া অবশেষে শূন্য নাম 

মাত্রেতে অবশিষ্ট রহিল। সেই সঙ্গে মগধসিংহাঁসনও শ্্ হইয়া পড়িল। আর কেহ 

'ভাহাতে আরোহণ করিল না ;-_অপ্রতিম ৰীর জরাসন্ধের লীলাক্ষেত্র-মহানন্দী ও চন্্র 

গুপ্তের সাধনভূমি-_-ভাঁরতের অন্যতম শোৌভনীয় অঙ্গ ছুর্জয় কালের কঠোর হস্তের ভীষণ 

প্রহারে আজি ূর্ণবিচূর্ণিত হইস্ক! পরমাণুতে,কিলীন হইবার উপক্রম করিতেছে। 

পপীশীসীশিতী 

পঞ্চম অধ্যায়। 

যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জীত্তি অভিযানোদ্দেশ্যে ভারতভূমে প্রবিষ্ট হইয়া- : 
ছিল, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; শাঁকদ্বীপীয় ও ক্ষন্দনাভীয় 

জাতির সহিত রাজপুত-জাতির সাদৃশ্যর সমালোচন!। 
তগবান্ মন্থু ও বুধ হইতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অধস্তন ভারতবর্ষীয় আর্ধ্যবৃপতি- 

গণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্বে প্রকটিত হইল; এক্ষণে আমরা সে পবিত্র আধ্যবংশ 
ক্ষণকালের জন্য ত্যাগ করিয়া কতিপয় অনাধ্য জাতির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 

শাঁকদীপ, * স্বন্দনাভ 1ব! অন্য কোন অনার্য দেশ হইতে যে সমস্ত জাতি অভিযাঁনোদ্যত 
হইয়া সময়ে সময়ে ভারতভূমে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের আচারব্যবহারের বিষয় 
অনুশীলন করাই আমাদের বর্তমান প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য । সেই সকল আচার 

* শাকদীগ (3০718) গ্রীক ধতিহাসিকগণকর্তৃক ইহা শাকতাই ও শিখিয়া নামে ডি হইয়াছে | 

পুরাণে ইহা জদ্বন্বীপের দ্বিগুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ।__. 

কথ্যমানং নিবোধধ্বং শাকন্বীপং দ্বিজোতুমাঃ ! 

জন্বদদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দিগুণত্তপ্য বিস্তরঃ |” 

| মৎস্যপুরাণ। 

স্ববিখ্যাত ইতিহাসবেত্বা ষ্রাবো কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, কাম্পীয়ান হদের পূর্বস্থিত প্রদেশ শিখিয়া নামে 

প্রসিদ্ধ। দেই প্রদেশে অনেকগুলি শৈল ও নদী আছে। নদী সকলের মধ্যে অক্ষুঃ (0878) একটা 

প্রধান! এদিকে পুরাণবর্ণিত শাকম্ীগে ইক্ষুঃ নামে একটী নদীর নাম দেখিতে পাওয়া! যায়। তদ্যথাঃ-- | 

ণঈক্ষুণ্চ পঞ্চমী জেয়া তথৈব চ পুনঃ কহ» 

মৎস্য পুরাণ। 

তবে কি এই ইচ্ছু শবই ই্াবে। কর্তৃক অক্ুনামে বিকৃত হইয়াছে? 

1 স্বনাভ (3০1017819 )বর্তমান নরওয়ে ও হুইদেনের প্রাচীন নাম । 



২২ . ব্রাজস্থান। 

| ব্যবহারের সহিভ রাঁজপুত-জাতির কোন্ কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, তাহাও আমর! 

এই সঙ্গে আলোচন। করিব। 

যে সকল জাতিকে আমরা অনার্য নামে অভিহিত করিলাম, তাহার অশ্ব, তক্ষন্ব 
ঝা জিতবংশ হইতে সমুড়ুত। এই মকল'জাঁতির পৌরাণিক উদ্ভব, বংশবিবরণ ও আচার- 
ব্যবহারবলির সহিত আর্ধ্যদিগের উক্ত বিষয় সমূহের এতদূর সাদৃশ্ঠ পরিলক্ষিত হই! 
থাকে যে, সহদা। সকলকেই একবংশসম্ভত বলিয়। অনুমান হয়,। | 

এ সকল অনার্যজাতি ঠিক কোন্ সময়ে যে, ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা 
নিরূপণ করা অসন্ভব। তবে তাহারা কোন্ দেশ হইতে আপতিত হইয়াছিল, 
তাহা সহজেই নিরূপিত হইতে পারে। 

যে তাতার ও মোগল জাতির বিবরণ ভারত-ইতিহাসে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ণিত আছে, 
যাহাদের কুলতিলক নৃপতিগণের ভ্রবিলাসে একদা! সমগ্র ভারতভূমির অদৃষ্টচক্র নিয়মিত 

হইয়াছিল, তাহারাও উক্ত অনার্ধ্যবংশ হইতে সমুদভূত। খ্যাতনামা আবুলগাঁজি উক্ত 
মোগল ও তাতারদিগের সম্ভববিষয়ে যাহা! বর্ন করিয়াছেন, এন্থলে তাহার সমাঁ- 

লোচনায় আমরা প্রথমে প্রবৃত্ত হইলাম । 
আবুলগাঁজি বলেন যে, যে মহাপুরুষ কর্তৃক তাতারীয় বংশ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, 

তাহার নাম মোগল। উক্ত মোগলের অগুজ নামে একটা পুত্র মঙ্জত হইয়াছিলেন। 

তিনিই তাতার ও মোগলকুলের প্রতিষ্ঠাকর্তী। 

উক্ত অগুজের ছয়টা মহাবীর্ধ্যবান্ পুত্র অঞ্জাত হয়। তাহাদের প্রথম ও দ্বিভীয়ের 
নাম কাঁয়ন ও আয়। এই কায়ন ও আয় স্ধ্য ও চন্দ্রের সদৃশ বলিয়া তাহাদের কুলা- 
খ্যান-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন। পাঠক! ভাবিয়! দেখুন, এই আয় শব্বকে কি পুরাণোক্ত 

আয়ুর অপত্রংশ বলিয়া জ্ঞান হয় না? 
তাঁতারগণ উক্ত আয়কে আপনাদের গৌত্রপতি বলিয়! নির্দেশ করিয়া আপনাদ্দিগকে 

ন্বংশসম্ভূত বলি! কীর্ডন করিয়া থাকেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, তাতারদিগের 

মতে আয় চক্দ্রসদৃশ) স্ৃতরাং তাহারা যে চন্ত্রবংশসম্তূত বলিয়া আপনাদের কুলপরিচয় 
প্রদান করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? বোধ হয়, এই জন্তই তাতার জাতি চন্্রকে 
পুরুষভাবে পূজা করিত। 

তাতারীয় আয়ুর জুল্ছদ্ নামে একটা পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিলেন। উক্ত জুল্ছদের 
পুজরের নাম“হয়” ৷ এই হয় হইতেই চীনের প্রথম রাজকুল সমুৎপন্ন হইয়াছিল। 
_ আয় হইতে নবম পুরুষে এল শন! নায়ে-এরটা নৃপতি তদ্বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

রে এনথীর কৈয়ান ও নাগস্ মামে ডুই মহারীর্)রান্ পুত্র সম্ুড়ত হয়। ইহাদেরই 
ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া সমগ্র তাতারভূমিকে ব্যাপিত করিল । 
যে টিন থার প্রচণ্ড বীর্যানলে একদা অর্দেক জগৎ উদ্দীপিত হইয়া! 

উঠিয়াছিল, তিনি আপনাকে উক্ত কৈল্বানের বংশসম্তূত বিয়া পরিচয় এঁদান 
করিতেন । | 



রাঁজপু-জাতির ইতির্ত্ত। ১৬ 

গুরাণে যে নাগ ও তক্ষকজাতির বিবরণ পাওয়া যাঁয়, ভাহার বোধ হয়, উক্ত নাগসের 

বংশোভূত। জ্ুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেস্া ঘি গায়েন কর্তৃক তক্ষকগণ তাক মোগল নামে 
অভিহিত হইয়াছে । . 
| পৌরাণিক ইন্দুবংশের উদ্তব-বিবরণের সহিত তাতার ও মোগলঘিগের কথিত ইন্ু 
মংশোত্তবের বৃত্তান্ত তুলনায় সমালোচিত হইল। সমালোচনা করিতে করিতে প্রত্যেকের 
মধ্যে স্থানে স্থানে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হুইল বটে, কিন্তু সে সাদৃশ্ত কিন্নপ তাহা ক্রমশঃ 
বর্ণিত হইতেছে । অগ্রে আমরা প্রত্যেকের গোত্রপতির সম্ভব ও তাহাদের প্রাচীন দেব- 
'তত্বের বিষয় অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
) প্রথম__পৌরাণিক। তগবান্ বৈবন্বত মনুর দুহিতা ইল। একদা বনমার্গে বিচরণ 

টকরিতেছিলেন, এমন সময় চন্দ্র-তনয় বুধের সহিত তাহার সক্ষাৎ হয়। বুধ তাহাকে 

পতরীত্ব গ্রহণ করিলেন । তাহাদের উভয়ের সম্মিলন হইতেই ইন্দুবংশ উদ্ভুত হইল। 
দ্বিতীয়__চীনদিগের প্রথম নৃপতি যুর (আয়ু) জন্মবৃততাস্ত। একদা কোন সীমস্তিনী 

ভ্রমণ করিতে করিতে ফো (বুধ ) নামক গ্রহের সন্ভুখে উপস্থিত হইল। ফো| রলপূর্ববক 
সেই রমণীকে উপভোগ করাতে স্্পদিনের মধ্যে তাহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। ক্রমে 
যথাকালে সেই রমণী একটা পুক্র সপ্তান প্রসব করিল। দেই পুত্রের নাম যু। উক্তযুই 
চীনদেশের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । যুচীনকে নয়টা প্রদেশে বিভক্ত করিয়! 
্রীষ্ট জন্মের ২২০৭ বৎসর পূর্বে রাজত্ব আরম্ভ করিলেন । 

এক্ষণে সুস্পষ্ট বোধগম্য হইল যে, তাতারীয় আয়, চৈন যু এবং পৌরাণিক আয়ু 
উক্ত জাতিত্রম্নের অঙ্গীভূত ইনুবংশ-প্রতিষ্ঠাত্গণের এক অভিন্ন অভিধা মাত্র এবং পৌরা- 
ণিক ইন্দুতনয় বুধেরই ছায়া লইয়া চীনদিগের ফো৷ এবং যুরোপগত জাতিদ্িগের বোধেন 
ও ভুইতেতিম কল্পিত হুইয়াছে। 

এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, ভগবান্ বুধদেব যে ধর্খ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা 

তদানীস্তন অনেক জাতির অবলম্বনীয় মুখ্য ধর্ম হইয়া! উঠিয়াছিল। সে ধর্ম তাহারা 
অনেক দিন ধরিয়া সমভ।বে প্রচার করিয়াছিল। ক্রমে যখন হৃর্যযোপাসকগণ প্রচণ্ড 

বিক্রমের সহিত প্রাছুর্ভূত হইয়া উঠিল; তখন তাহাদের তেজন্থিনী উপাসনাপদ্ধতির 
নিকট বুধের ধর্ম আর স্থান নঃ পাইয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়! পড়িতে লাগিল ;__ 
পরিবন্তিত হইয়া অবশেষে তাহা আধুনিক শাস্তিময় জৈনধর্মে পরিণত হইল। 

মহাত্মা দিয়োদোর! শকজাতির* উৎপত্তি সন্ন্ধে যেন্ূপ বিবরণ প্রকটিত করিয়াছেন, 
আমাদের সমীলোচিত হিন্দু; চীন ও তাতারদিগের সম্ভববিবরণের সহিত তাহার অনেক 
সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া য়ি। এক্ষণে প্রয়োজনবৌধে আমরা তাহা সংক্ষেপে বর্ণন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দিয়োদোরা বলেন | 

* শক (3০018) ঘনেচ্ছজাতি বিশেষ । ইহারা ধ্যবংশীয় বাহরাজাকে রাজা ইইতে বিদুরিত 

করিয়। থেওয়াতে তৎপু্র মহারাজ ধগর কর্তৃক বিশেষরূপে শাসিত হইয়াছিল। কুঝগুরোহিত বশিষ্ঠের 



২৪ রাজন্থান। 

“আরক্ষেশ নদের বিশাল তীরভূমিই শকদিগের প্রথম আবাঁসনিলয়। অর্দামানুষী 
ও সর্দসর্পরূপিনী কোন রমণীর গর্ভে তাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত অপূর্ব 

রূপিনী রমণী পৃথিবীর ছুহিতাঁ। জুপিটর তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া তদ্গর্ভে শীথেশ 
নামে একটা পুত্র সম্পাদন করেন। উক্ত শীখেশের সম্তানসন্ততিগণ তাহার নামেই 

বিনিত হইলেন। শীখেশের গলশ ও নাপস নামে ছুইটী মহাবীর্য্যবান্ পুত্র সমুভ্ভূত 
হইয়াছিলেন। তাহারা এতদূর প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে, একদা আফিকার বক্ষ- 
বিহারী নীলনদ এবং জুদুরস্থ পূর্ধমহাঁসাগরের মধ্যস্থিত স্থুবিশীল মহাদেশ তাহাদের অধি- 
কার-তৃক্ত হইয়াছিল। | 

মহাবীর শীথেশ যে বিশাল বংশতরু রোগণ করিয়াছিলেন, তাহা! হইতে অনেকগুলি 
রাজকুল সমুদ্তত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শাকন, মস্সাজিতী ও অরি-অশ্বপীয়নগণই প্রধান । 
একদা এই সকল বীরবংশীয়গণ আপনাদের প্রচণ্ড ভূজবলে আশিরিয়! ও মিডিয়া! রাজ্য 

জয় করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে আরক্ষেশ নদীর তীরভূমে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।” 
শকপতি শীথেশ কর্তৃক যে বিশাল বংশতরু রোপিত হইয়াছিল; তাহার শাখাসমুস্তূত 

অনেকগুলি রাজকুল রাজস্থানের ছত্রিশ রাঁজকুলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু 

কোন্কালে যে, তাহার। সুদূর শীকত্বীপ হইতে আসিয়া! ভারতের অভ্যন্তরস্থ রাজস্থান 
প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তদ্বিবরণ ইতঃপর প্রকটিত হইবে। এক্ষণে আধ্্যবীর রাঁজ- 
পুতদিগর ধর্ম, সমাজ ও ব্যবহারসম্বন্ধিনী রীতিনীতির সহিত উক্ত শাকদ্বীপীয়দিগেঁর 

রীতিনীতির যে সৌসাদৃশ্ঠ পরিলক্ষিত হইয়! থাকে, এক্ষণে আমরা তদ্িষয়ের সমালোচন! 
আরম্ভ করিলাম। সে সৌসাদৃশ্ত এতদূর ঘনিষ্ঠ যে, তাহা অন্ুশীল্পন করিতে কঙিতে 
এই সকল জাতিকে সহসা অভিন্ন বলিয়! জ্ঞান হয়। 

বেশবিন্যাস।- প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্বা টসিটস বলেন যে, জর্ম্ণগণ লদ্ষিত ও শ্লথ 
বসন বাবহার করিত। তাহার! শয্যা হইতে উখিত হইয়াই গাত্র ধৌত করিয়া ফেলিত ' 
এবং কখনও কেশশ্মশ্র মোচন করিত নাঁ। তাহাদের কেশকলাপ একবেশীবন্ধতাবে , 

_খুচ্ছাকারে মন্তকের উপরিভাগে গ্রস্থিবদ্ধ থাকিত। 

অনুরোধে র্গর নুরোধে সগর ইহাদিগকে বধ না৷ করিয়! ইহাদের মন্তকার্দ মুণ্ডন এবং ইহাদের সহযোগী কাম্বোজ, পঙ্নব, 
পারদ ও যবনদিগকে বিশেষ বিশেষ শাস্তিচিহ্কে সঙ্জিত করিয়া দেশ হইতে দৃরীকৃত বরিয়। দিয়াছিলেন | 

ততঃ শকান্ সযবণান্ কাদ্বোজান্ পারদাংস্তথা । 

পহ্নবাংশ্চাপি নিঃশেষান্ কর্তৃং ব্যবসিতো নৃগঃ ॥ 
তে হন্যমান| বীরেণ সগ্ররেণ মহৌজমা!। 
বশিষ্টং শরণং জগ হুরধাবংশ-পুরোহিতম্। 

বশিষ্টঃ শরণাপন্লান্ সমরে স্থাপ্যতানৃষিঃ । ঈং 
সগরং বারয়ামাম তেতো দত্বাভিয়ং তদ| ॥ 

সগর্তাং প্রতিজ্ঞান্ত নিশম্য স্মহাবলঃ। 

ধর্মং জঘান তেষাঞ্চ বেশানন্যাংশ্চকারহ ॥ 

অর্ঘং শিরঃ শকানাস্ত মৃগয়ামাস ভূগতিঃ। 
ইত্যাদি পানে স্বর্গথণ্ডে ১৫ অধ্যায়। 



রাজপুত-জাতির ইতিবৃত। ২৫ 

এক্ষণে জর্শমগণ যে হিমপ্রধান দেশে বাস করেন, তাহাতে এরূপ .আচিরণ ও বেশ- 

বিন্যাস কখনও তংগ্রদেশের উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না*। অবশ্তই 

তাহারা আশিয়ার ্রীষ্মপ্রধান পূর্বপ্রদেশ হইতে এই সকল আচারব্যবহার শিক্ষা 

করিগ্সাছেন । 
দেববংশ।_ টুইষ্+ (মঙ্গল) ও আর্থ (পৃথিবী) গ্রাচীন জর্শনদিগের প্রধান দেবত্ন্বরূপ 

ছিলেন। তাহাদের মতে ভগবান্ মনূসের ওরসে আর্থার ; গর্ভে টুইষ্টের জন্ম হইয়াছিল। 

জর্মনগ্রণ উক্ত টুইষ্টকে মঙ্গল) বোধেনের (বুধ ) দহিত এক বলিষ্া বর্ণন করিয়া স্থানে 
স্থানে হহাগোলযৌগের উৎপত্তি করিয়াছেন। 

পুজাবিধি।_স্কন্দনাভদেশে জিত নামে একটা মহাপরাক্রমশীলী জাতি বাঁস করিত 
তাহাদের বংশ অনেকগুলি শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত ছিল। সেই গকল শাখাপ্রশাখার 
মধ্যে শৈও শৈবীগণ বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান। কথিত আছে, উক্ত শৈগণ ভগবতী $ পৃথিবীকে 

পুজা করিত এবং তাহার সস্তোষবিধানার্থ আপনাদের পবিত্র কুঞ্জকাননাত্যস্তরে নরবলি 

উৎসর্গ করিত। তাহাদের ধর্মগ্রন্থ আরও কথিত আছে যে, তাহার্দের আরাধ্য দেবতা 
ভগবতী বস্থমতীর রথ একটা গাভীদ্বারা গ বাহিত হইত । 

শৈবীগণও ঘোরতর পৌত্তলিক ছিল। কিন্তু তাহারা আর্থাকে পূজা! ন1 করিয়া 
ইশী নায়ী (ঈশানী বাঁ গৌরী) দেবত।কে পুঁজ! করিত। উক্ত ঈশী প্রাচীন মিশ্রদ্িগেরও 
একটা আরাধ্যদেবতা । কিন্তু মিশ্রদেশীয়গণ শুদ্ধ ঈশীকে পূজা না করিয়া একবারে 
ুগলমু্তি অশীরীশ ও ঈশীকে ( হরগৌরী ) পুজা করিত । উদয়পুরের বিশাল সরোবরের 

* এতততিন্ন ইহাদের অন্তান্য নিতাদৈমিত্তিক জিয্লাকলাপের যে বিবরণ পায়! ধায়, তাহাতে ইহাদিগকে 
শাঁকদীপীয় জিত, কাত্তি, কিম্বি, ও শৈবীদিগের সহিত একবংশসভ্ভৃত বলিয়া ধারণ! হুইয়। থাকে । টসিটস 
জর্মনদিগকে একটী মৌলিক জাতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । আশিয়ার উষ্ণপ্রধান প্রদেশ যে, ইহাদের 
আদিম আবাসডূমি তাহ যদিও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই, কিন্ত তিনি তৎসম্বন্ধে যখন ধলি- 

তেছেন, “যে জন্মনি প্রদেশে বাস করিলে অক্সপ্রত্যঙ্গ সকল বিকৃত হইয়া যায়; দেই জর্দনির জন্য আশির়ার 
' শীতোষ প্রদেশ পরিতাগ কর। কি বুদ্ধিমানের কার্ধা?” তখন নিঃসন্দেহচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, 

॥ আশিয়ার কোন একটা প্রদেশ যে তাহাদের আদিম আবাসহূমি, তাহা টসিটস জানিতেন। চি 

1 থৃষ্টায় পঞ্চম শতাবীতে শালীন্্রপুরে (শালপুরে) জিতজাতীয় এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাহার 
যাজত্ববিবরণ -মমদ্বিত একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । উক্ত লিপির একস্থলে তিনি টুইষ্টকুলোস্তত 

বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ।-_তবে এ কোন্ টুইষ্ট? 
1 হিন্দুশান্ত্রমতেও মঙ্গনগ্রহ পৃথিবী হইতে উৎপন্ন 

উপেন্দ্র-বীজাৎ পৃথ্যান্ত মঞ্জল: সমজায়ত | 
রহ্ধবৈবর্তপুর।ণ। ্ 

অস্ান্ঠ পুরাণে মঙ্গলগ্রহের অন্তান্ত রূপ উৎপত্তি কল্পিত হইলেও তিনি মে সমস্ত পুরাণেই ধরণীগর্তনত্ৃত 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । 

& হিন্দুশাস্ত্রমরতে তগবতী পৃথিবীও যে বিশেষ পুঁজনীঞ1, তাহ। বোধ হয়, হিন্দুসত্বামাত্রই অবগত 
আছেন। স্বয়ং বিষু তাহাকে বিবিধপ্রকারে পূজা করিয়াছিলেন । | 

» ++ “বনুদ্ধরায়ে ম্বাহা। 

ইস্ানেনৈব মন্ত্রেণ পূজিত বিষ্ুনা পুরা ॥” 
খ্ব গো পৃথিবীর অন্যতম নাম ও প্রতিমূর্তি। অধর্্মাচারী নৃপতি বা অস্থর কর্তৃক পীড়িভ হইলে এবং 

. স্তান্ত কারপেও পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিতেন। পুরাণাদি গ্রন্থে এতদ্বিবরণ প্রায়ই পরিলক্ষিত হই থাকে। 
ঃ | | 



২৬ . স্বাজস্থান | 

তটোপরি আজিও ভগবতী ঈশানীর যেরূপ পূজাপদ্ধতি পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে, 
একদা মিশ্রদেশে যে ঠিক সেইরূপ হুইত, ধরতিহাসিকপ্রবর হেরডোটসের তদ্বিষস্মিণী 

বর্ণন] তাহার সুম্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

বীরব্যবহার ।-_ভুবনবিখ্যাত যছ্ুকুলে বাহ্বাশ্ব নামে যে এক মহাঁতেজস্্ী ক্ষত্রিয় 

সমু্তত হইয়াছিলেন, তাহার বংশধরগণ সিন্কুনদ পার হইয়! ভারতের পশ্চিমভাগস্থ প্র্দেশ- 

সমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত ক্ষত্রিয়কুমারগণের সামরিক আচারব্যবহারের 

যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, জিত, 'শৈবী ও স্বদ্দনাভীয়দিগের ঠিক তদনুরূপ বিবরণই পরি- 

লক্ষিত হইয়। থাকে । কথিত আছে, উক্ত জিত, শৈবী ও স্বন্ননাভীয়গণ ভগবান্ হরি- 

কুলেশ, * টুইস্ট বা বোধেনের স্তিবাদ সঙ্কীর্তন পূর্বক ত্তাহাদের ধ্বজা ও প্রতিমা লইয়া 
যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইত এবং দূর ও নিকটের প্রহ্রণম্বরূপ শূল বা মুগ্দর ব্যবহার করিত। 

আর্ধ্যদিগের ত্রিমৃত্ির ন্যায় স্কনদনাভীয়গণও ত্রিমৃত্তির আরাধনা! করিত। থর, বোধেন 
ও ফেয়াকে লইয়া তাহাদের ত্রিমূর্তি কঙ্সিত হইত। সে ত্রিমূর্তি ত্রিগুণাত্মিক! | স্কন্দ- 

নাভীয়দিগের উপাসাদেবতার উক্ত ত্রিমুস্তির প্রতিমা ননী আপনাদের প্রতিষ্ঠিত 

মন্দিরাভান্তরে রক্ষা করিত। 

বসন্তের সমাগমে যখন সমস্ত পৃথিবী নবজীবনে জীবিত হইয়! উঠিত, তখন স্বন্দনাভীয়- 
গণ ফেয়ার মহোৎসব আরন্ত করিত। তাহার! সেই দেবতার সম্মুখে বন্যবরাহ বলিস্বরূপ 

উৎসর্গ করিত। 

হরবনিতা বাসস্তী দেবী রাঁজপুতদিগের আরাধ্য দ্েবতাঁ। বসস্তকাল সমাগত হইব 
মাত্র রাজপুত নৃপতিগণ সৈন্যসামন্তে পরিবৃত হইয়া মহামুগয়াব্যাপারে বহির্গত হইয়া 

' থাকেন এবং বরাহ শিকার করিয়! সানন্দে তন্মাংস ভক্ষণ করিয়! থাকেন । তাহার! সে দিন 
আত্মজীরনের মূমত। পরিত্যাগ করিয়৷ মুগরায় প্রবৃত্ত হয়েন; কেন না তাহাদের যতে 

সেই দ্বিবসের জয়পরাজয়ের উপর সম্বংসরের স্থাখ দুঃখ নির্ভর করিয়া থাকে। আত্ম 
জীবনের বিপদ আশঙ্কা করিয়া যিনি সেই দিবস পরাজিত হয়েন, ভগবতী মহামায়ার; 
রোষনয়নে পতিত হইয়া তাহাকে সমস্ত বংসর সমূহ কষ্ট সহ করিতে হয়। 

কুমার রাজপুতদ্িগের দেবসেনাপতি ৷ হিন্দুদিগের পুরাণগ্রন্থে তিনি নপ্তানন + 

'বলিয়। বর্ণিত হইয়াছেন । কিন্ত শাকসেনদিগের রণদেবতা ষড়ানন। শাকসেন, কাত্তি, 
শৈবী, জিত ও কিন্বি,গণ উক্ত ষড়ানন সমরদেবকে পুজা করিত। 

* এই শ্রীপীয় ছরিকুলেশের সহিত ভারতীন় হরিকুলেশের (বলদেবের).অনেক বিষয়ে সৌসাদৃষ্ঠ' দেখিতে 

পাওয়া! যায ; মহাত্রা টডসাহেব ইহাদের দ্ুই জনকে এক বলিয়। অনুমান করিয়াছেন | কিস্তু সে অনুমান 

কতদুর যুক্তিমূলক তাহা! সহজেই বুঝ। যাইতে পারে। তিনি হরিকুলেশ ও বলদেবের সামৃগ্ত প্রতিপাদন 
করিবার জন্য যে সকল প্রমাণ প্রকটন করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের আলোচন। এরস্থলে বিরক্তিকর হইবে বলিয়! 
আমর! পরিশিষ্টে তদ্বিষয়ের অনুশীলন করিব । 0. 

+ হিনুদিগের তরিমুর্তির গ্যায় ইহাদের ত্রিমুর্তিও ক্রিগুণাস্মিক। খর--সংহারবর্তা ; যোধেন-_গালস- 

ফর্ত। | ফেয়! আদ্যাঁশক্তি প্রকৃতিন্বযূপিণী দেবীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। 
(ঠ €কান্ পুরাগমতে টভমাহেব থে, বড়ানন কার্তিকেয়ের আর একটা মুখ বাড়াই] দিলেন। তাহা | আমরা 



রাজপুত-জাভির ইতিবৃত্ত । ২৭ 

সমরবিলাসী রাঁজপুতদিগের রপধর্ম ও হরপুজাপদ্ধতির সহিত হিনুদিগের খন্যন্য 
 ধর্শসম্্রদায়ের অতি অন্নই সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়! যায়। কেন না, অধিকাংশ হিন্ুগণই 

শান্তিপ্রিয় ও অহিংস । কনামূলফল ও স্বচ্ছ বারি তাহাদের প্রধান ভোজ্য .ও পেয়। 

ধ্যানধারণা, দেবোপাসনা অথবা! কোনরূপ শান্তিময় কার্য্যেতেই তাহারা জীবন অতি- 

বাহিত করিয়। থাকেন। কিন্তু তাহাদের উক্ত প্রকার উপাসনাবিধির সহিত রণপ্রিয় 

রাজপুতের উপাসনাদির তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থকা দেখিতে পাওয়া 

 ষাইবে। আর্ধবীর রাজপুত শোণিতপাত করিতেই তাল বাদেন। আপনার উপাস্য- 

দেবতার মনস্তষ্টি সাধন করিবার জন্য তিনি যে ভোজ্য বাঁ পেয় উৎসর্গ করিয়া! থাকেন) 
তাহাও শোণিতমাংসগঠিত 'জীবদেহ অথবা শুদ্ধ শোণিত ও সুরা । নর-কপাল 

তাহার খর্পর। এ সকল ভ্রব্যে তদীয় উপাস্যদেব হুর সন্তষ্ট থাকেন বলিয়া .তিনি 
ততৎ্সমুদ্রায়কে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন। বাল্যকাল হইতে তাহার মনে মনে এই 
প্রকার ধারণ! হয় যে, মহাদেব আপন উপাসকদিগের শত্রুকুলের শোণিত সেই রক্তাক্ত 

বিকট ধর্পরে পান করিয়া থাকেন। সেই সমরদেবের মৃত্তি ও রেশবিন্যাস অতি বীভৎস | 

তাহার সর্বাঙ্ক ভন্মগুষ্ঠিত ও ভূজঙ্গবেষ্টিত; নয়নদ্বয় কুস্থুম ও ধুস্বর-রসলেবনে আরক্ত 
ও ঘূর্ণিত ; তাহার অনাবৃত উদরুদেশের উপরিভাগে পার্ধতী সংস্থিতা এবং হস্তে শোণিত- 
পূর্ণ বিকট নর-কপাঁল! এই ভীষণমুন্তি মহাদেব রাজপুতদিগের রণদেব! ভারতবর্ষের যে 
প্রতপ্ত মরুপ্রাস্তরে আর্ধ্যবীর রাজপুতগণ বাস করেন, তাহাতে কি এই বীভতসবেশধারী 

দেবমুষ্তির কল্পনা হইতে পারে 1-__জানিনা ? কিন্ত ভাবিতে গেলে হঠাৎ ইহাকে রণবীর 

্দদনাভীয়গণের বীরাচারের প্রতিমূর্তি বলিয়া! জ্ঞান হয়! 
বীরাচারী রাজপুত, মৃগ, বরাহ, হংস ও বন্যকুক্ুট শিকার করিয়া তাহাদের মাংস 

ভক্ষণ করেন । ঘোটক, সুর্ধ্য ও.তরবার তাহার উপাস্য । ব্রাঙ্গগের শাস্তিময় ধর্মকাহিনী 

অপেক্ষ! ভষ্টকবিগীত রণসঙ্গীতে তাহার অধিকতর ভক্তি। সে তক্তি অচন--অটল, 
* তাহা তাহার জীবনের মূলমন্ত্ত্ব্ূপ। যে দিন সেই ভক্তির বিলোপ হইবে, (সই দিনই 
রাজপুত নাম জগৎ হইতে উঠিয়া যাইবে । আজি যে স্থদুর স্বন্দনাভদেশের বীরপুরুষ- 
দিগের সহিত আধ্্যবীর রাজপুতদ্দিগের সাদৃশ্যের সমালোচন! করিতে প্রবৃত্ত হয়াছি, 

তাহার সে অবস্থা কোথায়? যাহার সহিত তুলনা করিতে গেলে এক ভারতীয় আর্ধ্য 
ভিন্ন আর সমস্ত বীরজাত্ির গৌরবগরিরা অধঃকৃত হুইয়া পড়ে, আজি বীরগ্রন্থ স্কন্দ- 

নাভভূমির সে তেজন্বিনী অবস্থা কোথায়? আজি তাহা নিষ্ঠর কালের কঠোর আচ- 
রণে তাহার বর্তমান পুভ্রদ্দিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! আজি হতভাগিনী 

তারত ভূমির ন্যায় সেই স্বন্দনাভভূমির শুদ্ধ নাম মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। 

বুঝিতে পারিলাম না। হট্রৃত্তিকার সতস্তগান করিয়াছিলেন বনিয়াই তত কুমারের ষট আনন মুত হইয়াছিল। 

তবে তিনি নপ্তানন কি প্রকারে হইলেন ? 



২৮ : ঝ্লাজস্থার | 

তউ্উকধি ।-রাজস্থানের যে'জাতি রাজপুত নৃপতিগণের বংশ ও চরিতমাল গাথাবন্ধ 

করেন এবং সময়ে সময়ে রাজপুক্ষদিগের সন্থুথে তত্রমুদায় কীর্তন করিয়া থাকেন, 

ঠাহারা তট্টকবি * নামে অভিহিত হয়েন। এরূপ গাথাবর্তা যে প্রাচীন জর্মনদিগের 
মধ্যেও ছিলেন, মহাত্ম! ট্িটসের অন্গপম ইতিহাসগ্রন্থে তাহার স্ষ্পষ্ট প্রমীণ পরিলক্ষিত 

হইয়া থাকে । তিনি বলেন যে, “ুদ্ধষাত্রাক'লে যখন সেই বীররসাষোদী কবিগণ অমৃত 

নিঃস্যন্দিনী কীণাতন্বীর মনোমোহন ধ্বনিতে আপনধদের মুদুগন্ভীর কথম্বর মিলাইয়া সমর- 

সঙ্গীত গান করিতেন, তখন প্রক্কৃত বীররমের অবির্ভাব হইত; তখন প্রত্যেক যোদ্ধা 

আত্মজীবনের মমতা৷ তুলিয়া ভীষণ রণরঙ্গে উদ্মাদিত হইয়! উঠিতেন।” 
ুদ্ধরথ ।__ভারতবর্ধীয় আর্ধ্যগণ ও শাকত্বীপীয়গণ সকল সমরাভিনয়েই যুদ্ধরথ ব্যবহার 

করিতেন; দেই জন্য ইহা তাহাদের চতুরিনী সেনার অন্যতম অঙ্গ বলিয়া প্রথিত 
আছে। মহারাজ দশরথের সময় হইতে মুসলগানকর্তৃক ভারতবিজয়ের কাল পর্য্যন্ত 

আধ্ধ্যগণ ঘে সকল যুদ্ধব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ততসমুদায়গুলিতেই তাহারা যুদ্ধ- 
রথ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তুযে দিন যবনবর্তৃক ভারতের স্বাধীনতারতু. অপহৃত 

হইল) যেদিন হতভাগ্য ভারতস্তানগণ সে অমুল্য ধনে বঞ্চিত হইয়া কঠোর 
দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন, সেই দ্রিন হইতে তাহাদের পূর্বপুরুষগণের চতুরঙ্গিনী 
সেনার এক অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইল )--সেই দিন হইতে তাহারা যুদ্ধরথের ব্যবহার একবারে 
ত্যাগ করিলেন। কুরক্ষেত্রের মহাসমরভূমে শ্রকৃঞ্ প্রিয়ন্ুহৎ অঙ্জুনের সারখী হইয়া 
তাহার যুদ্ধরথ চালিত করিযাছিলেন। সেইরূপ জারাক্ষেশ যখন গ্রীসের শৈলমণ্ডিত 
প্রদেশে আপনার বিজয়ী সেনাদল পরিচালিত করিয়াছিলেন এবং দীরায়ু যৎকালে 

বিশাল আরাবলাক্ষেত্রে আপনার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, তখন যুদ্ধরথই 

তাহাদের প্রধানতম বল বলিয়! পরিগণিত হইয়াছিল +। 
কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনার পর অনেক দিন পর্যন্ত ভারতের দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তস্থিত বিশাল 

ভূভাগে যুদ্ধরথ ব্যবহৃত হইয়াছিল। যে সকল'জাতি তৎকালে তাহা! ব্যবহার করিয়াছিল, ॥ 
তন্মধ্যে কাত্বি, কোমানি, কৌমারিগণই বিশেষ প্রসিদ্ধ । এ সকল জাতি আজিও 
সৌরাষ্রগ্রদেশে বাস করিয়া আপনাদের পূর্বপুরুষ শকদিগের প্রাচীন আচার ব্যবহার 
সমভাবে আলোচনা করিতেছে । আজিও ইহাদের পূর্বতন পাধাণস্তত্তসমূহে শ্পষ্টাক্ষরে 

* ব্রহ্থবৈবর্তপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে. শৃদ্রের উরসে বৈশ্যার গভে“উট্টজাতি সমুভ্ুত হইরাছে। 
বৈশ্যায়াং শৃদ্রবীর্ষ্যেণ পুমানেকো বতৃব হ। 
স ভটো বাবদুকশ্চ সর্বেষাং স্ততিপাঠকঃ ॥ 

দশম অধ্যায়। 
আবার উত্তপুরাণের আর একস্থলে লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয়ের ওরসে বিপ্রকন্যার গভেভট জাত 

নয | 
সষতির়াধিপরকন্যায়াং ভট্ট জাতোইমুবাচকঃ। 

এক্ষণে রর ছুই প্রকার, ভটের মধ্যে বোধ হনব, শেষোক্ত ভটজাতিই এস্লে নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

পারসারাজ দাযায়র সহিত মহাবীর আলেকজন্দার যে মহাসমরধ্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কথিত 

. আছে, দারাযু তাহাতে ভবিশত বুদ্ধ হপঙ্জিত করি বক্ষে উপস্থিত হইক়াছিলেন | 



রাজপুত-জাতির ইতিবৃত্। ২৯ 

লিখিত রহিয়াছে যে, তাহাদের পিতৃপুরুষগণ রখারঢ হইয়া য় করিতে করিতে শক্রহস্তে 

নিহত হইয়াছিলেন। 
্ত্রীাতির প্রতি ব্যবহার ।-_আর্য্যবীর রাজপুতগণ আপনাদের গৃহলক্ষীদিগের প্রতি 

যেরূপ শিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন, প্রাচীন জর্শন, স্বন্দনাভীয় ও জিতগণ আপনাদের 
রমপীদিগের প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। এই বিষয়ে এই সকল জাতির 
পরস্পরের মধ্যে যেবপ সাদৃস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ আর কোন বিষয়েই পরি- 
লক্ষিত হয় না। 

টসিটস কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, ডি সঙ্কটকালে রমণীর মন্ত্রণা পবিত্র দৈববাণী 
বলিয়া, ভান করিতেন। কবিবর টাদভট্রের অমৃতময় কাব্যগ্রন্থে রাজপুতদিগের সঙ্বন্ধে 
তদনুরূপ বিবরণই প্রকটিত হইয়াছে। বোঁধ হয়, এই জন্ত তাহারা কুলকামিনীদ্দিগের 
নামের পর “দেবী” শব্দটা উপনামস্বর্ূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। রমণী রাজপুত ও 

জন্মণদিগের জীবনের জীবনস্বরূপিণী-_হৃদয়ের অর্ধভাগিনী। আপনারা জীবিত থাকিতে 

সে রমণী যে, শত্রকর্তৃক অপহৃত হইয়1 বন্দিনী ও তাহাদের বিলাঁসলালসার উপভোগ্য 
হইবে, এ যন্থণাময়ী কল্পনাকে হৃদয়ে স্থান দিতেও বীর রাজ্পুত ও জন্্ণের হৃদয় শতধা 

বিদীর্ণ হইয়| যায়। যে পবিত্র হৃদয়ে একমাত্র তাহাদেরই মুস্তি স্থাপিত, তাহাদেরই মঙ্গল 

বাসন! যাহার একমাত্র অনুধ্যান, প্রয়োজন হইলে স্বহস্তে সেই সুকুমার পৃত হৃদয় ছেদন 
করিতেও তাহার! কুষ্টিত হয়েন না! কিন্তু সে প্রয়োজন কি সদাসর্কদাই হইয়া থাকে ?__ 
না, তাহা আশার চরমকালে--যখন নিরুপায়-__নিরবলম্বন ;-_যখন দেখিলেন যে, প্রচণ্ড 

দেশবৈরীর ভীষণ আক্রমণ হইতে স্বাধীনতা'লক্্মীকে আর রক্ষা করিতে পারিলেন না ;-_ 
যখন দেখিবেন, সেই হৃদয়ের অর্ধভাগিনী রমণীগণের স্বর্গীয় সতীত্বধন পাপ শক্র কর্তৃক 
অপহৃত হইতে চলিল )--সেই ভীষণ সঙ্কট কালে নৈরাশ্ের কঠোর অন্কুশ-তাড়নে 

উম্মাদিত হুইয়! তেজন্বী রাজপুতগণ স্বহস্তে তাহাদের হৃৎপিণ্ড ছেদন করেন, অথবা তাহা- 
৷ দ্বিগকে সজীবনে জলস্ত অনলে দগ্ধ করিবার জন্য ভয়াবহ “জহর ব্রতের” উদ্যাপন করিয়া 

থাকেন। এ হৃদয়বিদারক লোমহ্র্ষণ ব্রতানুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ মিবারের ইতিবৃত্তে 
প্রকটিত হইবে । 

দ্য ।_কি রাজপুত, কি জর্পন, কি শীধীয় সকল প্রকার প্রাচীন জাতিরই দ্যুত-. 
ক্রীড়ায় বিশেষ আসক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই অনর্থকারিণী ক্রীড়া হইতে যে 

কতশত অনিষ্টঘটনা হইয়া থাকে, ত্বাহ! জানিয়! শুনিয়াও কেন যে তীহার! তাহাতে 
সাগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেন-_ইহাই আশ্চর্যের বিষয় ! 

- জন্্নগণ আপনাদের যথাসর্ধস্ব_এমন কি আপনার স্বাধীনতা! পর্যত্ত পণ রাখিয়া 
এই অনিষ্টকরী ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং বিজিত হইলে জেতৃকর্তৃক দাসভাবে প্রবাস 
স্থলে বিক্রীত হইতেন। এই সর্ধনাশকরী দ্যতবিঙ্গাসিতা় বিমোহিত হইয়া পাওবগণ 
আপনাদের সমস্ত ধনসম্পত্তি হারাইয়াও অবশেষে হৃদয়ের অর্ধভাগিনী ভরৌপর্দীকেও 

পণ রাখিতে কুঠিত হয়েন নাই। তাহাদের সেই ত়ন্বরী দ্যুতাসক্তিতে ভারতের যে 



বিষম অনিষ্ট হইয়াছে, তাহীর গ্রদীপ্ত চিহ্ন আঞ্জিও কুরুক্ষেত্রের ভীষণ প্রান্তরে নুষ্পষ্টভাঁবে: 

বিদ্যমান রহিয়াছে । সে চিহ্ক__আর্ধ্যজাতির অধঃপতনের সেই জলত্ত নিদর্শন-_ * 

ভারতমাতার হৃদয়ে সেই গভীর অন্ত্রলেখার বিশেষ বিবরণ অবগত থাকিয়াও আর্ধ্যবীর 
রাজপুতগণ সেই অনিষ্টকরী * দ্যুতক্রীড়ায় এখনও মহাকৌতৃহলের সহিত প্রবৃত্ত হইয়া! 
থাকেন ! কি আশ্চর্যা! এই ভীষণ পাপাচরণ তাহাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বিধানপংক্কিতে 

স্থান পাইয়াছে! সেই বিধানের অনুসরণের জন্য তাহারা আজিও প্রতি বৎসর “দেও- 

যনালি” 1 উৎসবের উপলক্ষে ভগবতী লক্ষ্মীর গ্রসাদ-লাভের অভিলাষে সেই অনর্থকারিণী, 
ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। 

শাকুনিক ও সামুদ্রিক গণনা ।-__পক্ষীকুলের উড্ডয়ন, বিরাব ও পক্ষবিধূনন প্রভৃতি 
অন্যান্ত অঙ্গভঙ্গির উপর নির্ভর করিয়! আর্য্যগণ যে, আপনাদের অদৃষ্টফল গণন! করিয়া! 
থাকেন, তাহ! বোধ হয়, হিন্দুসস্তানমাত্রেই অবগত আছেন। বিহঙ্গ কোন্ দ্রিকু হইতে 
কি ভাবে উড়িয়! গেল, কোন্ সময়ে কিরূপভাবে রব করিল বা আপনার পক্ষপংস্তি, 

বিধৃনিত করিল, তাহা জিত ও জন্মণগণও বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আপনাদের গুভাশুভ 

কাল গণন1! করিত। এতত্যতীত দৈবজ্ঞ ও সামুদ্রিকতত্বজ্ঞ ব্যক্তির গণনার উপর এই 

সকল প্রাচীনজাতির গ্রব বিশ্বাস। জ্ঞানের আলোকবিকাঁশে এ সমস্ত কুসংস্কারমূলক. 
বিশ্বাম আজিও তাহাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণভাবে অন্তরিত হয় নাই; ভবিষ্যতে হইবে 
কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? 

বিকট মদ্দিরাপানাসক্তি।_ জর্মনন ও স্কন্দনাভীয় আশিগণ যে, বীরজিতকুল হইতে 
সমুভ্ভূত, তাহা তাহাদের সুরাপ্রিয়তার বিষয় অন্কুশীলন করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইয়। 
থাঁকে। আর্ধ্যবীর রাজপুতও এ বিষয়ে কোনক্রমেই নয নহেন। উক্ত স্কন্দনাভীয় ও 

অর্ধনদিগের ন্যায় ইহারাও বারুপিদেবীর বিবিধ বিধানে পুজা করিয়া থাকেন! কি 
সমরবিলাস, কি দেবারাধন1, কি অতিথিসতকার সকল বিষয়েই রাঙ্গপুতের মদিরা- 
ব্যবহারের বিশেষ আড়ম্বর দেখিতে পাওয়] যায়। বাঁটাতে অতিথি সমাগত হইবামাত্র 
তিনি সর্বাগ্রে মদ্দিরাপুরিত “মানোয়ার পিয়ালা” করে ধারণ করিয়া অভ্যাগত ব্যক্তির 
স্নমধুর অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। একদা যে ভীষণ শক্র_বাহার হৃৎপিণ্ড ছেদন 
করিবার জন্য রাজপুতবীরের অসি অন্থুদিন উদ্যত; সে যদ্যপি তাহার আতিথেয়তা 
স্বীকার করিয়া ততপ্রদত্ত মানোয়ার পিয়ালা হইতে স্ুরাপান করে, তাহা হইলে বীরহদয় 
যাজপুত সমস্ত শক্রতা৷ ভুলিয়া যাইয়া তাহাকে বন্ুভাবে আলিঙ্গন করেন। সেই স্ুরাপূর্ণ 
পানপান্রের গুণকীর্তন করিতে করিতে রাজপুত ও স্বন্দনাভীয় কবিগণের ধীণাতন্্রী হইতে 
অজশ্র অমৃতধারা নিঃস্তন্দিত হইতে থাকে। তাহারা এই জ্রাকে নানি ও 

* দাতজীড় হিনুশান্রমতে সম্পূর্ণ ন্ষিদ্ধ। 
,... ছ্ুতমেতৎ পুরাকল্পে সৃষ্টং বৈরকরং মহৎ। ৃ 

ৃ তক্মা্দযতং ন সেবেত হাস্তার্থমপি বুদ্ধিমাম্ ॥ -. অন্কু। 

1 এই উৎসব-ব্যাপানে আার্যাগণের গৃহে গৃহে দীপমাল! প্রজ্জলিত হইয়া! ধাকে |. 

স্পা 



রজপুত-জাতির ইতিবৃত। ৩১ 

পার্থিব সকল প্রকার সার পেয়দ্রব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করেন। রাজপুত ও জিত- 
»বীরদিগের সুদৃঢ় ধাঁরণ| যে, তাহারা যদ্দাপি শ্বদেশরক্ষার্থ সমরক্ষেত্রে পতিত হয়েন, তাহা 

হইলে অনন্ত স্থখের নিলয় ব্রিদিবধামে স্ুরন্ুনরীগণ স্ুরাপূর্ণ পানপাত্র লইয়া! তাহা 
দিগকে অভ্যর্থনা করিয়া! থাকেন। এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া! তাহারা মহোৎসাহ 
সহকারে রণক্ষেত্রে ধাবিত হয়েন এবং শ্ত্রশষ্যায় শীয়িত্ত হইলেও সহাস্য বদনে বলিয়া 
থাকেন--“আমি মানবজন্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়। স্বর্গের নিত্যস্থুখালয়ে অমরগণের 
সহিত স্থুরামৃত পান করিতে পাইব।” 

্বন্দনাভীয় বীরগণের উপাস্য দেবতীয় নাম “থর । তাহাদের মতে নর-কপালই 
উক্ত রণদেবের পানগাত্র 1 বীর স্কদ্দনাভীয়গণের এ দেবকল্পনা রোঁধ হয়, রাঁজপুত- 

'দিগের রণদেব হর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এতৎসন্বন্ধে ইহাদের কাব্যগ্রন্থে এইন্ধপ 
বিবরণ পরিলক্ষিত হইয়! থাকে যে, সমরকালে উক্ত রণদেব ভীষণ মূর্তি ধারণ পূর্বক 
নর-কপাল হস্তে সমরপ্রাঙ্গণে ধাবিত হইয়া পতিত শক্রকুলের শোঁণিতরাশি অনর্গল পান 

করিয়! থাকেন । | | 
যুদ্ধক্ষেত্রে ধাহাঁদের লীলাভূমি--ফীহার1 মধ্দিরাকে পার্থিব পেয় দ্রব্যের সারাৎসার 

বলিয়। ভাল বাসেন, ভূতভ।বন ভগবান্ হরই সেই রণশ্রিক্ক রাজপুতগণের প্রধানতম 
উপাস্য । সেই পরমপূজ্য ভূতনাথের প্রসাদলাভের জন্য তাহারা উপাসনার সময় ভূরি 
প্রমাণে স্থরা ও শোণিত প্রদান করিয়া থাকেন। পুজাবিধির সমীপন হইলে যখন 
সেই হরোপাসকগণ পানোন্মত্ত হইয়। খলিতপদে ও বিকট চীৎকারের সহিত নৃত্য করিতে 
থাকে, তখন প্রক্কৃত বীভৎস রসের আবির্ভাব হয় ! 

অস্তযে্ট-সৎকার ।-__আধ্যবীর রাজপুতগণ শবদেহের যেরূপ সৎকার করিয়া থাকেন, 
স্বন্ননাভীয় ও শাকদ্বীপীয়দিগের আচরিত তদ্বিষয়সন্বন্ধে গ্রায় অন্রূপ বিবরণ প্রাপ্ত 

হওয়! যায়। সেই অন্তিম সংকারসাধনে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যেরপ 
সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই গ্রতীত হইয়৷ থাকে যে, উক্ত প্রথা 
মাবরজাতির কোন একটা আদিম বংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। স্কন্দনাভীয়গণ উক্ত 
বিধি মে কালে যেরূপ পালন করিত, সে কাল সেইরূপেই তাহাদের পৌরাণিক খ্রস্থে 

বর্ণিত হইয়াছে ? অর্থাৎ যে কালে তাহারা মৃতদেহকে দগ্ধ করিত, মে কাল “থঅগ্িযুগ” 
এবং যে কালে তাহাকে দগ্ধ না রুরিয়। রিনি করিত, ষে কাল ৪৮৪ নামে 
অভিহিত হুইত। | 

সন্াতীয়দিগের প্রাচীন গ্রচ্সমূহে লিখিত ছে যে, তাহারা রে শবদেহকে 
দগ্ধ না করিয়া তূগর্তে প্রোথিত করিয়া 'ফেলিত অথবা! পর্বতকন্বরে নিক্ষেপ করিত। 
তৎপরে বোধেন তাহাদিগকে অগ্নিসংকারের বিধি শিক্ষা দ্িয়াছিলেন। বোধনের 
শিক্ষায় “বিশেষ আস্থা গ্রদর্শন ,করিয়! তাহার! লেই জমম্ন হইতে শবদেহগুলিকে অগ্রিদপ্ব 
করিত এবং ততসমুদায়ের ভন্মাবশেষের উপর রক্ষক একটা উচ্চ বেদিকা! প্রস্কত করিয়। 
রাখিত। কথিত আছে যে, মৃতব্যক্কির অগিসৎকারের সহিত তাহার বিধবা রমণীও 



শুই রাজস্থান । 

তাহার অনুগমন করিত) হেরডোটস বলেন যে, এই সকল প্রথা শাকদ্বীপ হইতে 
তথায় নীত হইয়াছিল । 0. | | | 

সতীর সহমরণ-বিষয়ে স্ন্দনাতীয় শৈবীদিগের মধ্যে আর একটা নৃতন প্রথা প্রচলিত 
ছিল। মৃতব্যক্তি যদি বহুপত্ীক হইতেন, তাহা হইলে তাহার জ্যোষ্ঠা পতীই তীহার 
দহগমন করিতে পারিত। কথিত আছে যে, “বৌধনের সহিত যে সকল মহাপুরুষ 
স্ষদদনাভগ্রদেশে উপনিধিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদের একজনের নাম বলদার। উক্ত 

ব্লদারের মৃত হইলে নান্নানায়ী তদীয় জোষ্ঠী পত্তীই তাহার লহিত একত্রে একচিতানলে 
বিদগ্ধ হইয়াছিলেন 1” কিন্তু উক্ত প্রথার প্রতি স্কন্দনাভীয়দিগের ক্রমে ক্রমে অশ্রদ্ধা 
জন্মিতে লাগিল। মৃতব্যক্তির শবদেহকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া তদীয় প্রেতাত্বাকে বিষম 

যন্ত্রণায় আরোপ করা তাহাদের মতে. যুক্তিপিদ্ধ বলিয়। বিবেচিত না হওয়াতে ক্রমে খন 

তাহার! সে প্রথা! পরিত্যাগ করিলেন। ূ | . 

খ্যাতনামা হেরডোটস কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে' যে, শাঁকতীপীয়, জিত আপনার 
প্রিয়তম ঘোটকের সহিত অগ্নিদগ্ধ হইতেন এবং স্কন্দনাতীয় জিত ততসম্বলিত হইয়া! 
তূগর্ডে প্রোথিত হইতেন। এইরূপ সংকাঁরের মূল কারণ এই যে, তাহাদের বিশ্বীদ ছিল 

যে, অশ্বব্যতিরেকে তাহারা পরলোকে পদত্রজে ভগবান্ বোঁধেনের সমীপবর্তী হইতে 
পারিত না । স্কন্দনাভীয় ও শীকদ্ীপীয়গণের উক্ত ব্যবহারের সহিত রাজপুতদিগের 

অন্ত্োষ্টিবিধানের তুলনা! করিলে এই সকলের মধ্যে অনেক সাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 
আর্য্যবীর রাজপুত আপনার অন্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সেই শেষনিলয়ে বাহিত হইয় 
থাকেন; তাহার প্রিয়তম তুরঙ্গও তৎকালে তাহার সহিত নীত হয় । সেতুরঙ্গ যদিও 
জীবস্ত দগ্ধ হয় না, তথাপি উৎসরগীকৃত হইয়া পুরোহিতের করে প্রদত্ত হইয়া থাকে। 

যে চিতানলে এপ রূপলাবণ্য ও বীরবিক্রম বিদগ্ধ হইয়। যায়, সে চিভা যেস্কানে 

প্রজলিত হয়, সেস্থান অতি পবিত্র। সে পবিত্র স্থানসন্বন্ধে দকল জাতির মধ্যে নাম! 

প্রকার বিন্রয়কর গল্প শুমিতে পাওয়া যায়। কথিত হয়, সেই সকল পবিত্র চিতাবেদি-, 

কার অন্তরালে ভীমরূপিনী প্রেতিনী সকল অনুদিন অবস্থিত করে এবং যে কোন হতভাগ্য 
স্বেচ্ছাবশতঃ তত্প্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হয়) তাহার আর নিস্তার থাকে না; সেই 
ভীষণা গ্রেতিনী অমনি তাহাকে সংহার করিয়া তাহার হদয়শোণিত পান করিয়া ধাকে। 

রাজপুতগণ বাৎসরিক পিওদান কত্সিবাত সময়েই কেবল সেই সকল প্রেতিনী-দিবর্সিত 
পবিত্র স্থানে প্রবেশ করে; তত্তিন্ন অন্য সময়ে তাহাদের সাহস হয় না । : 

প্রায় সকল দেশীয় লে!কের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, তয্লানক শ্বশানক্ষেত্রসমূহে 
প্রত্যহ নিশীথকালে একপ্রকার আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত আলোকসম্বন্ধে 
্বন্ননাভীয়দিগের পৌরাণিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বোধেন স্বয়ং ভ্রাম্যমান উহ্ধানঙ্গের 
দ্বারা আপনার বীর উপাসকদিগের সমাধিক্ষেত্র তস্করভয় হইতে রক্ষা! করেন। 

স্ন্দনাভীয় এবং জাক্ষারতীস-তীরবর্ভী জিতগণ সজাতীয় যৃতব্যক্তির তন্মরাঁশির উপর 
উচ্চ-বেদিক| নির্শাণ করিত। আধ্যবীর রাজপুতদিগের সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ বিবরণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। . টা টা ক 
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যে সকল রাজপুভ বীর সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের পবিত্র চিতা- 
বেদিকার উপরিভাগে তাহাদের পাষাণ-প্রতিমৃণ্তি প্রায়ই স্থাপিত থাকে। রাজবারার 
অনেক স্থলে এইরূপ প্রস্তর-প্রতিমূর্তি দেখিতে পাওয়! যায়। সে সকল প্রতিমৃত্ঠি প্রস্তর 
হইতে প্রায়ই যুগ্রলরূপে পূর্ণাবয়বে উৎকীর্ণ, তৎসমুদায় ললজ্জ ও অশ্বসমারঢ় »_ 
তাহাদের বামভাগে অন্ুমৃতা সতী ।. সেই যুগল মূর্তির ছুই পার্থে আবার অসীম যশোঁ- 
গৌরবের প্রতিমাস্বরূপ চক্র ও তপনের ছুইটা মূর্তি সেই প্রপস্তগ্রস্তরথণ্ডে সমুৎকীর্ণ। 

অন্ত্পূজ! ।__বীরাচারী রাজপুতের তুরঙ্গের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র বিশেষ আদরের বন্ত। 
সেই উভয় বস্তু তাহার বীরধর্ণের প্রধান সাধনন্বরূপ। দেই জন্য তিনি ভক্তিসহ- 
কারে তৎসমীপে সমন্ধে সময়ে প্রণত হইয়া থাকেন। তিনি আপনার তরবারি স্পর্শ 
করিয়া শপথ করেন। শাকন্বীপীয় জিতগণও এই প্রথা ঠিক এইরূপেই পালন করিত। 
যে সময়ে উক্ত বীরজাতির জলস্ত বীর্য্যানলে সমগ্র যুরোপখও উত্তপ্ত হইয়। উঠিয়াছিল) 
তখন এই প্রথার বিশেষ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত. হইয়াছিল। কথিত আছে, প্রচণ্ড জিতবীর 
আটিলা এখেব্স নগরে মহাঁ ধুমধামের সহিত আপনার অন্ত্স্ত্রাদি পূজা! করিয়াছিলেন। 
খ্যাতনাম! মহাত্মা গিবন স্বপ্রণীত বিশাল ইতিহাসগ্রন্থে এতত্বিষয় অতি মনোহর ভাবে 
চিত্রিত করিয়াছেন; কিন্ত তিনি যদি রাজপুতগণের খড়াপৃজা দেখিতেন, তাহা 
হইলে তাহার সে মনোহর চিত্র যে, আরও কত গুণে মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী হইত, তাহ! 
বলা যায় না। 

অশ্থমেধ।-জড় ও চল জগতের মধ্যে অতি অল্প বন্তই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা 
কোন না কোন কালে মানবজাতির নিকট হইতে কোনরূপ পুজা না পাইয়াছে। হৃর্য্য, 
ন্ত্র, গ্রহমণ্ডলী, তরবার, পাষাণ, নদনদী, ভূজঙ্গ প্রভৃতি সরীম্যপাঁদি এবং গো প্রভৃতি পশ্বাদি 
এক সময়ে প্রায় সকল জাতীয় মানবের আরাধনা প্রাপ্ত হুইয়াছে। কিন্তু গবাদি পণ্ড 
সকলের মধ্যে অশ্বের ন্যায় আর কোন জন্তই বিশেষরূপে পূজিত হয় নাই। এ অঙ্থযে 

। কেবল বিভিন্ন পৃজ্য পদার্থ বলিয়া পুঁজিত হইত )--তাহা নহে কিন্তু ইহার পুজার সহিত 
অন্য একটা মহান্ পদার্থের পূজা সম্পাদিত হইত__সে মহান্ পদার্থ । 

উষার স্থৃষমাময় ক্রোড় পরিত্যাগ পূর্বক নিশার অন্ধকাররাশী বিদুরিত করিয়া যে দিন্ 
তেজংপুঞ্জ ভগবান মরীচিমালী অজ্ঞানান্ধ মানবের নয়ন সমক্ষে প্রকাশিত হইলেন) সেই 
দিন তাহার সেই জলন্ত তেজ, নেই বিরাটমুর্ধি অবলোকন করিয়া মাঁনব বিশ্বয়। আনন্দ 
ও তক্তিরসে যুগপৎ আল্গত হইল। সেই দিন হইতে তাহাকে তাহারা দেবদেব ও 
জগতের জ্ঞানম্বরূপ বলিয়া! পূজা! করিতে লাগিল। তৎপরে যে দিন তাহাদের জ্ঞানচক্ষু 
উন্মীলিত হইল--যে দিন তাঁহারা বুঝিল যে, সেই কুরধ্য হইতেই দিবারাধ্রি, শীত, গ্রীন্ষ, বর্ষা, শরদাদি সমভূত হইতেছে এবং জীবন্ত ও বৃক্ষলতাদি সঞ্জাত ও পরিপুষ্ঠ হইতেছে, সেই 
দিন তাহাদের বিশ্বয় বিদুরিত হওয়াতে তাহার! গভীর আনন্দ ও ভক্তিরসে আল্লুত হইয়া 
সহসা উচ্চ কে বলিয়। উঠিল “যে মহাপুকষ জগতের সবিতা, ধিনি আমাদের বুদ্ধিবৃততি 
প্রেরণ করিতেছেন, আমরা তাহার বরণীয় তেজ ধ্যান করি।” সেই দিন হইতে তাতারের 

৫ ৃ 



৩৪ ূ রাজস্থান | 

-স্থৃবিভূৃত কাস্তার, সিরিয়ার উত্তপ্ত মরুপ্রাস্তর, পারস্যের গিরিগহণ) গঙ্গার তীরভূমি এবং 

 অরিনোকোর বিশাল মহাঁবন হইতে সকলেই সমভাবে তাহার স্বতিগান পূর্বক তাহাকে 
পুঁজ! করিতে লাগিল । 

যে দেশের লোকের যেরূপ রুচি এবং যেরূপ আচারব্যবহার ও রীতিনীতি, সে 
দেশের লোক তনুসারেই ভগবান্ হুর্ধযদেবের পূজাবিধির অনুষ্ঠান করিত! আশিয়ার 

বলপুজকগণ এবং ব্রিটন ও গলের বলীনস দেবের উপাসক কেন্টগণ আপনাঁপন উপাস্য- 
দেবের তুষ্টিবিধানার্থ আপনাদের মীনব-ত্রাতাকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করিয়া ভীষণ নরমেধ 
যজ্ের অনুষ্ঠান করিত ; এদিকে মিখোরাপুজক বেবিলোনীয়গণ বৃষ এবং গঙ্গা ও জাক্ষার- 
তিসের তীরবর্তী স্র্য্যোপাসক হিন্দু ও জিতগণ অশ্ব উৎসর্গ করিয়া আপনাদের পূজনীয় 
দেবের প্রসাদ লাভের প্রয়াসী হইত। এস্থলে অবশ্ঠ বুঝিতে হইবে যে, আশিয়ার বল, ব্রিটন 
ও গলের বলীনস এবং:বেবিলোনের মিথোর1 ভগবান্ হুর্ধ্যের ভিন্ন ভিন্ন অভিধ!| মাত্র । 

জিত, অশ্খ' স্বন্দনাভীয় ও রাজপুত পরস্পরে ভিন্নদেশীয় ও ভিন্নজাতীয় হইলেও উক্ত 

মতহাৎসব-ব্যাপার ঠিক এক সময়েই সম্পাদন করিত।--সেই সময় সকল প্রাচীন জাতি- 
রই শান্ত্রাহমোদিত প্রসিদ্ধ শীতসংক্রান্তি। 

আর্ধ্যবীর ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ মহ! আড়্ম্বর ও স্ুচারু বিধির অনুসরণ করিয়া উক্ত অশ্ব- 

মেধ মহাষজ্ঞ সম্পাদন করিতেন, তাহা ভগবান্ বাক্সীকি ও ব্যাসদেবের অমৃতময় মহাকাব্য 

গ্রন্থে জলদক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। যে দিন ক্ষত্রিয়বীর পৃর্থীরাজের অধঃপতনের সহিত 
ভারতের অধঃপতন হইয়াছে, সেই দিন হইতে এই জাতীয় মহাঁষজ্ঞ, ভারতীয় আর্ধ্যনৃপতি- 
দ্রিগের এই রিম্ময়কর বীরাচারের জলন্ত নিদর্শন, ভারতভূমি হইতে একবারে অন্তর্থিত 
-হইয়! গিয়াছে।-ভবিষ্যতে সে রীরপ্রথা আর যে কখনও এ বিষাদতমসাচ্ছন্ন নিজ্জাব- 
দেশে পুনরাঁচরিত হইবে, তাহা আশ! করিতেও সাহস হয় না ॥ 

* অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় আধ্যগণ কর্তৃকও গোমেধ ও নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। তাহারা, 

আপনাদের উপাস্য বলনাথ দেষের সম্মুখে বলী ও নর উৎসর্গ করিতেন; কিন্ত হিন্দুশাগ্রকারগণ কলি 

কালে গোমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলিয়! বিধি প্রণয়ন বরিয়াছেন। 

| দীর্ঘকালং ব্রহ্ষচর্্যং নরমে ধাশ্বমেধকৌ । 

মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথ! মথং। 

_ ইমান্ ধর্মান্ কলিধুগে বজ্জ্যানাহর্মনীিণঃ ॥ 

বৃহম্নারদীর ॥ 

আজিও রাজস্থানের অনেক প্রদেশে বলনাথ দেবের মন্দির দেখিতে পাওয়া! যায়। ৃ 

1 অন্বরের খ্যাতনামা নরপতি মহারাজ শোবে জয়দিংহ কর্তৃক আর্ধ্যজাতির সেই প্রসিদ্ধ অঙ্থমেধ 

সহাঁধজ্ঞ শেষবার সমাচরিত হইয়াছিল; কিন্তু মহাত্মা টড সাহেব অনুমান করেন যে, তছ্পলক্ষে য্ীয় 

ছুরলকে দিগ্বিজয়ে ছাড়িয়। দেওয়া হয় নাই হইলে অবস্তই তাহা রাঠোরগণ কর্তৃক ধৃত হইত।। ফেদনা 

রাঠোরগণই তৎকালে বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়] উঠিম়াছিল। 



ষষ্ঠ আধ্যায়। 

রাজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলের সংক্ষি্ত বিবরণ । 

আর্ধ্যবীর রাজপুতদিগের আচারব্যবহার, সমাঁজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতির সহিত 

জগতের অন্যান্ত প্রাচীন জাতিমমূহের তত্বদ্বিষয়ের সাদৃশ্য সমালোচনা করিয়া এক্ষণে 
আমরা রাজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । সমা- 
লোচনায় যতদুর প্রতীত হইল, তাহাতে বোধ হয়, উক্ত সমস্ত বিষয়ই একটী আদিবংশ- 
তরু হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । 
ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্ধ্যনৃপতিগণ যে, ছুইটী মহদ্বংশ হইতে সমুভূত তাহা পূর্বেই 

বর্ণিত হইয়াছে। কালক্রমে আর একটা বৃহৎ কুল উক্ত দুই কুলের সহিত সংযুক্ত: 
হইল।-_সেই কুলটার নাম অগ্নিকুল। এই অগ্থিকুলের তৃপতিগণ একদা! প্রচণ্ড প্রতাগ- 
সহকারে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন ; এমন কি হুর্ধ্য ও চন্্রকুলেঃ পূর্বতন গৌরব. 
গ্রতা অনেক পরিমাণে স্তন হইয়। পড়িলেও 'অগলিকুলসম্তুত নরপতিগণের অস্ত মহিমায়, 
ভারতভূমি উজ্জ্বলিত হইয়াছিল। এই তিনটা বিশাল রাজকুলের সহিত ক্রমে ক্রমে. 
আরও তেত্রিশটা ক্ষত ক্ষুদ্র রাজকুল: সংযুক্ত' হইল। উত্ত ত্রয়স্ত্ংশৎ, নৃপকুলের মধ্যে 
কয়েকটা বোধ হয়, বিশাল হুর্য্য ও চন্ত্রবংশতরুর শাখা! প্রশাখা হইতে সমুভূত হইয়া কাল- 

ক্রমে এক একটা স্বতত্ স্বতন্ত্র বংশনূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ধরিতে গেলে তম্মধযস্থ অধি- 
কাংশ কুলের প্রতিষ্ঠাতৃগণ মুলমীনজাতির অভ্যু্থানের অনেক পূর্বে অভিযানোদেশ্যে, 

ভারতভৃমে প্রবিষ্ট ইইয়! প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছিলেন। স্বর্প্রস্থ ভারতভূমির উর্বরতা এবং 
রমণীয়তাদর্শনে তাহার! স্বদেশের মমতা৷ ভুলিয়া গেলেন এবং কালে এই বিদেশকেই' 
স্বদেশীপেক্ষা প্রিয়তর বলিয়। জ্ঞান করিলেম। কালক্রমে সেই মকল: অভিযাতৃগণের অগ্র- 
নায়কগণ স্ব স্ব নামানুসারে এক একটা স্বত্ত্ব কুল পরিস্থাপন করিয়া এ মর-জগতে অমরত্ব, 

লাভ করিল্লেন। সেই সমস্ত ছত্রিশ রাজকুলের দমালোচন! যথাক্রমে গ্রকটিত হইল। 
গ্রহল্লোট বা গিহেলাট ।-_গিহেলাটগণ তগবান্ শ্রীরামচন্ত্রের বংশধর বলিয়া আপনাঁ- 

দের মহৎ কুলপরিচয় প্রদীন করিয়া থাকেন। রাজস্থানের ভষ্টগণও তাহাদের 
সে মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়াছেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ হুমিত্রের পর 
অন্য কৌন কৃরধ্যবংশীয় নরগতির নাম কোন পুরাণে পরিলক্ষিত হয় না) কিন্তু এই 
গিহ্লোটগণ উক্ত জুমিত্র হইতে আপনাদের উদ্ভব প্রমাণ করিয়াছেন। | 



৩৬ | রাজস্থান | 

কোন্ ঘটনাঁকোতে পতিত হইয়া! কিরূপে যে ইহাদের পিতৃপুরুষগণ পবিত্র কোশল- 
রাজ্য পরিত্যাগ করিতে রাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাহ! পরিত্যাগ করিয়াই বা কোন্ 

কোন্ স্থানে আপনাদের বিশাল বংশতরুর শাখা প্রশাখা রোপণ করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে 
তদ্বিষয়ের সমালোচন| 'করাই আমাদের বর্তমান প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। তঙ্্যতীত 
এতৎকুলে যে মহামহিমান্বিত নৃপতিগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ 

মিবার-ইতিবৃত্ে প্রকটিত হইবে। | 
ঠিক কোন্ সময়ে যে, এই গিহেলাটগণের আদি গোত্রপতি আপনাদের পিতৃপুরুষগণের 

পবিত্র লীলানিকেতন অযৌধ্যানগরী পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, ভাহা' অনুমান করা 

নিতান্ত হুঃসাধ্য ; তবে অনুশীলনের দ্বারা যতদূর স্থিরীক্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এক প্রকার 
অনুমিত হইতে পারে যে, শ্রীরামচন্ত্রের বনুপুরুষ পরে-_অনুমান সন্বৎ ২০০ (খ্রীঃ১৪৪ ) 

অবে--কণকসেন নাম! জনৈক কুর্যযবংশীয় পতি আপনাদের পিত্রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক 
সৌরাষ্ট্রে আগমন করিয়া আপনার পিতৃপুরুষগণের বিশাল বংশতর রোপণ করিয়া- 
ছিলেন৷ রাজ্যধনে বঞ্চিত হইয়া পাওবগণ যে বিরাটনগরে আত্মগোপন করিয়া অজ্ঞাত- 

বাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্ত্রের বংশধর মহারাজ কণকসেন সৌরাষ্ট- 
প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়! সেই বিরাটপুরে আঁপনার অভিনব রাজপাট স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। তৎপরে কতিপয় বর্ষ অতীত হইলে বিজয়সেন নামা! তদীয় জনৈক বংশধর উত্ত 

: প্রদেশে বিজয়পুর* নামে একটা নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। 
মহারাজ কণকসেনের বীরকুলজাত নৃপতিগণ অনেক দিন ধরিয়া বল্লতীপুরীর শাসন- 

দণ্ড পরিচালন ,.করিলেন। তথায় তাহারা ক্রমে ক্রমে “বালকরায়”নামে পরিচিত 

হইলেন। কি হ্থত্রে.এবং কৌন্ কারণবশতঃ, যে, হৃ্যযকুলতিলক ভগবান্ শ্রীরামচন্তরের 
বংশধরগণ “বালকরায়” উপনাম প্রাপ্ত হইলেন, তাহা অনুমান কর! কঠিন। যাহা! হউক, 
উক্ত উপাধি তীহারা প্রায় সহজ বৎসর ধরিয়া বহন করিয়াছিলেন । 

কালম্ত্রোতের অনিবার্ধ্য প্রভাবানথসারে সৌরাষ্ট্ে হ্র্যাবংশীয় বালকরায়দিগের লীলা-. 
খেলা ক্রমে শেষ হইয়া! আিল। অবশেষে খৃষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীর প্রাক্কালে তাহাদের 
শেষ রাজ। মহারাজ শিলাদিত্য শ্নেচ্ছকর্তৃক আক্রান্ত হইয়! সমরে নিহত হইলে, উক্ত 
প্রদেশ হইতে হূর্য্যকুলের বংশতরু উৎপাটিত হইল। তৎপরে তাহা ততপ্রদ্দেশের নিকট- 

বন্তী ইদর নামক স্থানে পুনঃ রোপিত হইয়াছিল। তথায় গ্রহাদিত্য নাম! তন্বংশজাত 

জনৈক নরপতি কিছুকালের জন্য রাজত্ব করিয়াছিলেন । এই গ্রহাদিত্য হইতেই 
মহারাজ কণকসেনের বংশধরগণ “গ্রহলোট”” অথবা “গিহ্লোট” নামে অভিহিত রি 

লাগিলেন । 

কতিপয় বৎসর অতীত হইলে গিহেলাটগণ ইদর পরিত্যাগ করিয়া! আহার নামক স্থানে 

গমণ ক্িলেন। তদমুসারে গিহেলাট নামের পরিবর্তে তাহারা আহ্ধ্য নাম ধাঁরধ করি- 
ঢ ্ : চি « 

& ইহা সদাসর্্ষদা বিজয়পুর বিরাটগড় নামে অভিহিত হইয়া! থাকে। 



রাজপুত-জাতির ইতির্ত। 
রি 

লেন এবং এই অভিনব অভিধায় কিছুকাল পরিচিত হইয়া আসিলৈন) কিন্তু রে 
ধ নৃতন আখ্যার পরিবর্তে শিশোদীয় নাম প্রচলিত, হইল ৷ এই শিশ্িছি 
বংশীখ্যাই কালে বলবতী হইয়া উঠিল। সম্পদে বিপদ্দে__অদৃষ্টচন্রের অবিরাম ূ 
পরিবর্তনেও সে শিশোদীয় নাম আর পরিবপ্তিত হইল নাঁ। এক দিন যে নৃপতিগণ . 
আপনাদের প্রচণ্ড প্রতাপে সৌভাগ্যের উচ্চতম সোপানে এবং ভারতীয় নরপতিগণের 
শী্স্থানে সমারূঢ় হইয়া যে শিশোদীয় আখ্যাকে জলস্ত গৌরবগরিমার আদর্শ স্বরূপ 
করিয়া তুলিয়াছিলেন, আজি দুর্ভীগ্যের নিযতম ফুপে পতিত হইয়াও তাহাদেয় বর্তমান 
হতভাগ্য বংশধরগণ সেই শিশোদীয় আখ্যাতেই পরিচিত হইতেছে । 

শিশোদীয় নাম যদিও সর্বাপেক্ষা বিশেষ বলবৎ হইয়াছে, তথাপি রাজস্থানের ভট্ট- 
কবিগণ ইহাকে গিহেলোটের একটা শাখ। বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। 

গিহ্লোটকুল সর্বসমেত চতুর্রিংশতি শাখায় বিভক্ত। উক্ত নি শাখার মধ্যে 
আহ্র্য ও শিশোদীয়ই বিশেষ প্রসিদ্ধ। 

যছু।_মহারাজ যযাতি যদিও জ্যেষ্ঠ তনয় ষছুকে ভারতের হা আধিপত্যে 

বঞ্চিত করিয়া কনিষ্ঠ পুরুকেই তাহা! প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি কালক্রমে ঘরই | 
রংশধরগণ বিশেষ প্রাছ্ভূতি হইয়! উঠিয়াছিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ মানবলীল! সন্বরণ করিলে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে বহির্গত হইয়াছিলেন, সেই 
সঙ্গে ষছুকুল-তিলক কৃষ্ণেরও বংশধরগণ তাহাদের অন্ুগমন করিয়াছিলেন; কিস্ত তাঁহারা 

অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া পঞ্চনদ ক্ষেত্রের দৌয়াবের* গিরিপ্রদেশে উপস্থিত 

হইয়া কিছুকাল. তথায় অতিবাহিত করেন; কিন্তু ততপ্রদেশে সকল বিষয়ের 'অস্থবিধা 
হওয়াতে সেই শৈলম্ডিত, ভূভাগ পরিত্যাগ পূর্বক সিদ্ধুনদের পর়পারস্থ জাবালিস্থান 
নামক প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইলেন এবং তত্প্রদেশেই"দ্বাপনাদের রাজপাট স্থাপন করিতে 
অভিলাষী হইয়া প্রসিদ্ধ গজনী নগরী প্রতিষ্ঠী করিলেন। যেই জাবালিস্থানে যাদব- 
'গণের আধিপত্য দৃঢ়সংস্থাপিত হইয়াছিল। একদা তাহা সুদূর সমরখণ্ড পর্য্যস্ত অপ্রাতি- 
হত ভাঁবে বিস্তৃত হইয়াছিল; কিন্ত বিধিলিপির অবশ্তস্তাবী বিধানানূসারে তাহার! চির- 
কাল তথায় রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ভষ্রগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, তাহার। 

ততপ্রদেশ হইতে আগমন করিয়া পুনর্ধার ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ ৬ বাধ্য 

হইয়াছিলেন।' 
কোন্ দৈবছুর্ষিপাক বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের বং ংশধরগণ যে, পুমর্ধার ভারতে প্রবেশ করি- 

য়াছিলেন, তাহা! স্থিরীকরণ করা অসম্ভব। তবে তস্বিষয়স্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধীতিহাসিকগণ 
যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমুঘায়ের সার সঙ্কলন করিলে এইমাত্র 
অনুমান কর| যাইতে পারে যে, আলেক্জন্দারেয় পরবর্তী শ্রীকনৃপতিগণ তাহাদিগকে 

বি রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সিচ্ধুনদের দৌয়ারে হাপিত। আতর 
তৎপ্রদেশের অধিবাসীগণ তাহাকে ' 'ুকাডাঙ্গ” নামে অভিহিত করিয়া থাকে । 



৩৮ রাজস্থান । 

ততপ্রদেশ হইতে ৰিভাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। ফলতঃ, যে কাঁরণবশতঃই হউক, 
যাদবগণ যে, কোন: একটা দৈবূর্ধঘটনাবশতঃ ভারতবর্ষে পুনঃপ্রবেশ কৰিতে বাধ্য হইয়া 
ছিলেন, তাহা! ভট্টদদিগের গ্রস্থাবলি পাঁঠ করিলে সম্পূর্ণরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। 

_ ভারততূমিতে পুনঃপ্রবিষ্ট হুইয়! যাদবগণ পাঞ্জাবে অবস্থিত হয়েন এবং তথায় শাল- 
তানপুর নামে একটা নগর স্থাপন করেন; কিন্তু সে নবগ্রতিষ্ঠিত নগরে তাহার। অধিক 
দিন থাকিতে পারেন নাই। অচিরে শক্র কর্তৃক তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা 

রাজস্থানের বিশ।ল মকক্ষেত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। লঙ্গহ, জোহিয়া ও 
মোহিল প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্য জাতি তৎকালে তথায় বাঁস করিত। যাদবগণ তাহা- 

দিগকে দুর করিয়। দিয়া ততপ্রদেশ অধিকার করিলেন এবং ক্রমান্বয়ে আপনাদের আধি- 
পত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তথায় তাহারা অনেকগুলি নগর স্থাপন 
করিলেন। সেই সকল নগরের মধ্যে টেনোট, দরওয়াল ও যশন্সীরই* বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

দৈবছূর্কিপাকের প্রচণ্ড প্রভাবে জাবালিস্থান হুইতে দুরীকৃত হুইয়৷ যখন যাদবগণ 
পুনর্বার ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন তাহার অনেকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গোত্রে 

বিভক্ত ছিলেন। সে সকল গোত্রের মধ্যে ভট্টিই বিশেষ পরাক্রান্ত। কালক্রমে উক্ত. 

ভর্টই যদুকুলের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

যদুকুলের আর একটা প্রসিদ্ধ শাখার নাম জারিজ|। ইহা! উক্ত কুলাখ্যান-গ্রন্থে ভ্টির, 
অব্যবহিত নিয় আসনেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ছুইটা শাখাসম্বন্ধে ঠিক এক প্রকার 
বিবরণই পরিলক্ষিত হুইয়া থাকে । এতদুভয়ই শ্রীরুষ্ণ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। যদুকুল 
ধ্বংসের পর ঠিক এক সময়েই এতছভয় শাখার অগ্রনায়কগণ হতাবশিষ্ট ষাদবগণ সমভি- 
ব্যাহাঁরে ভারতের পশ্চিম প্রদ্দেশাভিমুখে যাত্র। করিয়াছিলেন; কিন্তু ভষ্টির স্তায় জারিজা 

আপনার রাজত্ব অধিকদুর বিস্তৃত করিতে সক্ষম হন নাই। সিদ্ধুনদের পশ্চিমতীরে শিবস্থান 
নামে একটি জনপদ অবস্থিত ছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, জারিজ্গাগণ সেই শিব- 

স্থানেই আপনাঁদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন । তাহার! যে, তথায় অনেকদিন ধরিয়া 
অক্ষুণ্ন প্রতাপসহকারে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহ আলেক্জন্দারের সমসাময়িক ইতিহাস- 

বেত্গণের প্রণীত গ্রশ্থসমূহে একপ্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে । কথিত আছে যে) 

মাসিডোনীয় মহাবীর যৎকালে অভিযাঁনোদ্যত হইয়া ভারতবর্ষে আপতিত হইয়াছিলেন, 
তখন উক্ত জারিজাকুলসম্ভৃত শাম্বনামধেয় জনক নৃপতি তাহার প্রতিকুলে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। মহারাজ শান্বের পতাকামূলে যে সমস্ত সৈম্তসামস্ত একত্রিত 

, হইয়াছিলেন, তীহাদের অধিকাংশই হরিকুলোৎপন্ন। সে সময়ে তাহাদের অবস্থা যদিও 
অনেক পরিমাণে হীন হইয়! পড়িয়াছিল, তথাপি যতদূর সাধ্য তাহার! আপনাদের পূর্ব- 

* সম্বৎ ১২১২ (খৃ ১১৫৬) অন্যে যশলীর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উত্ত নগর প্রতিষ্ঠা করিবার 

ধুর ঠাহার কোন গ্রাচীন জাতির হত্ব হইতে লোহবাগতন নামক বগুিাচ্ছিয় করিয়া তথায় কিছু 
কাংলর অস্ত অবস্থিত হইয়াছিলেন। | 



রাজপুত-জাতির ইতিবৃত্ত । ৩৯. 

পুরুষগণের প্রাচীন গৌরবের পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিতে টি করেন নাই। তীহাদের 
'সে চেষ্টা অনেক পরিমাণে ফলবতী হইয়াছিল | রি 

মহারাজ শক সতামনগরে রাজস্ব করিতেন ) কিন্ত গ্রীকগণ উক্ত শ্যামনগরের পরিবর্ষ 
'মীনগড় অভিধা প্রদান করিয়াছে। 
;  অনর্থকর ভীষণ অস্তরধিপ্লবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশাল বংশ অনেক পরিমাণে হী 
হইয়। পড়িয়াছিল বট কিন্বু দেই কাস্থরূপ অন্ধিগ্রহ হইতে যে কতিপর যাদব 

[জীবন রক্ষা করিতে পারির়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যাও সামান্ত নহে। তাহাদের প্রত্যেকের 

'বংশ কালক্রমে অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া আজি ভারতের অনেক স্থানেই 
'বিস্তৃত হইয়া! পড়িয়াছে। যদুকুল সর্বসমেত আটটা শীখায় বিভক্ত, সেই আঁট শাখার 
মধ্যে ভষ্টরি ও জার্জাই বিশেষ প্রতিষ্ঠাবাম্। 

তুয়ার।-_অনেকে তুয়ারকে যদুকুলের অন্যতম শাখা বলিয়া গ্রণনা করেন) কিন্ত 
মহাকবি টাদভট্ট ইহাকে মহারাজ পাতুর, একটী শাখাকুল বলিয়! বর্ণন করিরাছেন। 
এ ছুইটার মধ্যে কোনটা যে বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ, তাহা অন্ুমান করা! কঠিন। কেননা 
এতৎকুলের নামকরণসস্বন্ধে আমর কোনরূপ হেতুবাদই দেখিতে পাই না। যাহা হউক, 
এসকল বিষয় ছণড়িয়। দিয়া ষদি ইহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার বিষয় সম্যক্রূপে বিচার 
করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ইহাকে রাজস্থানের ষট্ত্রিংশৎ রজকুলের মধ্যে একটী 
উচ্চ আসন দান ন1 করিয়! থাকা যাইতে পারে ন1। 

সে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি ষে ছুই মহাপুরুষ কর্তৃক অর্জিত হইয়াছিল, তাঁহাদের পবিত্র নাম 
আজিও প্রত্যেক হিন্দুসস্তানের জপমালান্বরূপ হয়! রহিয়াছে । আজিও হতভাগা 

হিন্দুসস্তানগরণ সেই পবিত্র নাম জপ করিতে করিতে আপনাদের উপস্থিত ছুরবস্থার বিষন্ন 

তুলিয়া যায় এবং অতীতের গভীর যবনিকা ভেদ করিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহাদের সেই 
্বরগীয়স্থখময় রাজত্বকালে বিচরণ করিতে থাকে ।_-সে কাল ভারতের স্বর্ণযুগ ; তখন 
ভারত জগন্মান্য পণ্ডিতবর্গে অলঙ্কৃত হইয়া সমস্ত সভ্য জগতের শীর্ষস্থানে আসন অধিকার 
করিয়াছিলেন । বঙ্গিতে কি, তুয়ারকুলোৎপন্ন সেই ছুইটা মহাপুরুষের মহনীয় চরিত্রগুণে 
ভারতে ছুইটা নৃতন গৌরবান্ধিত যুগের অবতারণ! হইয়াছিল । সেই ছুই মহাপুরুষ, প্রথ্ম--. 
হিন্দুরাজচক্রবর্তী উজ্জয়িনীনাথ মহারাজ বিক্রমাদিত্য ; দ্বিতীয়-__হিন্রাজকুলতিলক 
দিল্লীশ্বর মহারাজ অনঙ্গপাল। কুরুক্ষেত্রের মহাশোণিতহদে আর্ধ্যগৌরবরবি নিমগ্ন. হইলে 
ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ধরিক্ব। বিষাদ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল ) কিন্ত সেই গাঢ় অন্ধকার- 
রাশী বিদুরিত করিয্। সেই অন্তমিত আর্ধ্যগৌরবতপনের আদদর্শ্বরূপ কোন্ মহাপুরুষ 
অমরাবতীসঘৃশ অবস্তীর সিংহাসনে উখিত হুইয়াছিলেন ? কাহার কীন্তিভাতি ও গৌরব- 
গরিমায় সমগ্র ভারতবর্ষ উজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল? কাহার মহাসভার পণ্ডিতগণ 
ভারতমাতার কণ্ঠে অমূল্য রত্বহারস্বর্ূপ আলখ্বিত হইয়াছিল ?__কে না বলিবে-_কে ন 

যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি্ধিন, তাহা আজ অনন্ত কাঁলসাগরে বিলীন হুইয়। গিয়াছে; 
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আজ তাহার সামান্ত চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নাই ;$যে দিন তিনি এই পুথ্যধাঁম ভারতবর্ষে 
অবতীর্ণ হইয়া! একটা স্বর্ণযুগের অবতারণ! করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আবি কতশত 
বংসর অতীত হইয়! গিয়াছে ;১--ভারতভূমির হৃদয়ের উপর কত বিপ্লবস্রোত প্রবাহিত হই 
মাছে) কত বিদেশীয় ও বিজাতীয় নরপতি ভারতসস্তানগণের অনৃষ্টচক্র নিয়মন করিয়! 
আবার কোথায় চলিয়া! গিয়াছেন; তাহাদের নামাবলি-_তীহাদের কীত্তিকলাপ অধিকাংশে 
তাহাদের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পথিত্র নাম কয়জন 
হিন্দুসস্তান ভূলিতে পারিয়াছেন ? ভূলিতে পারিবে কি?--বলিতে পারি না। যে দিন 

জগতে সংস্কৃত শাস্ত্রের নাম উঠিয়! যাইবে-_যে দিন তাহা কর্তৃক প্রতিষিত সম্বৎ ভারতে 
কালচক্রের এক একটা আবর্তন নির্দেশ করিতে বিরত হইবে, সেই দিন ডুলিবে কি না 
বলিতে পারি না_-সেই দিনের বিষন্ন কল্পনা! করিভেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে! 

মহারাজ অনঙ্গপালের বিষয় ইতিপূর্বে কিয়ৎপরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষনে তৎ- 
সন্বন্ধে আর অধিক বল! বাহুল্যমাত্র। কেবল এই মাত্র বলিলেই হইবে যে, এই মহাঁ- 
পুরুষ আপনার সঞ্জীবন মন্ত্রলে পতনোনুখ.ও আ্রিয়মান ইন্প্রস্থনগরকে পুনরুজ্জীবিত 

করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাবের আট শতাব্দী পরে 
অবতীর্ণ হইয়া সন্বং ৮৪৮ (্রীঃ ৭৯২) অবে ইন্রপ্রস্থের সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। 

রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি তাহার প্রণষ্টগৌরব অনেক পরিমাণে উদ্ধার 
করিতে পারিয়াছিলেন। 

মহারাজ অনঙ্গপালের পর ক্রমান্বয়ে বিংশতি জন নরপতি তথ্বংশে অবতীর্ণ হইয়! 
ইন্তপ্স্থের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। তাহাদের শেষ রাজার নাম অনঙ্গপাল। 
উক্ত দ্বিতীয় অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিলেন? সুতরাং অন্ত উত্তরাধিকারী ন1 পাইয়া আপনার 

, দৌহিত্র চৌহান পৃর্থীরাঙ্জকে সন্বৎ ১২২০ (গ্রীঃ ১১৬৪ ) অবে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিয়া 

বার্ধক্যে শান্তিময়ী মুনিবৃত্তি অবলঘ্ন করিয়াছিলেন । তৎপরে যে দিন তিনি ইহলোক 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, সেই দিন তাহার সহিত প্রসি্ধ তুয়ারকুল পর্য্যবসিত হইল।*, 

রাঠোর।--এই প্রসিদ্ধ কুলের উৎপতিসদ্বন্ধে নান! প্রকার বিবরণ গুনিতে পাওয়া 
যায়। ইষ্ারা আপনারা শ্রীরামচন্ত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ হইতে আপনাদের উত্তব সপ্রমাণ 
করিয়া থাকেন। যদি ইঠাদেরই মত যুক্তিসিত্ধ বলিয়া গ্রহণ বরা যায়, তাহা হইলে 
অবস্ত বলিতে হইবে যে, রাঠোরগণ পবিত্র দুধ্যকুল হইতে সমুস্তুত হইয়াছেন; কিন্তু রাজ- 

স্থানের ভষ্টগণ ইহাদিগকে সে উচ্চ সম্মানে বঞ্চিত করিয়া ইহাদের উদ্ভব বিবরণ অন্রূপে 
গ্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার! বলেন যে, প্রাঠোরগরণ রবিকুলতিলক 
তগবান্ শ্রীরামচন্ত্রের জ্যেষ্ঠ পুত কুশ হইতে আপনাদের উদ্ভব সপ্রমাণ করেন বটে ) 
কিন্ত তাহা তাহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। তাহার! মহর্ষি কশ্তুপের বংশোতৎপন্ন কোন নৃপতির 

* তুয়ারকুলে একদা দে বিশাল রাজা অধিকার করিয়াছিলেন, আজি তাহার মধ্যে কেবল ছুইটীমান্ত 
সামানা নগর তাহাদের মে গৌরবের শেষ স্থৃতিচিন্ক রগ অবস্থিত রহিয়াছে। তয়ধো প্রথম-_তুয়ারগড় ? 
(ইহ! চম্বলের দক্ষিণ তীরে সংস্থাপিত) ক্ষিতীয়--পত্বন তুয়ারুবতী, (ইহা এ জয়পুররাজোের অধিকারভূক)। 
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উরগে কোন দৈত্যকুমারীর গর্ভ হইতে উৎপক্ হইয়্াছেন। যদি এই মত গ্রহণ করা. যায়, 
তাহা হইলে রাঠোরদিগকে একবারে পবিত্র আধ্যকুলোচিত সন্মান হইতে অন্যায়ূপে 
বঞ্চিত কর! হয়; কিন্তু তাহা! মীচিন ও ন্যায়সম্মত বলিয়। বোধ হইতেছে ন|। 

রাষঠোরদিগকে যদিও ুর্ধ্যকুলসম্ভূত বলিয়া গ্রহণ ন1 করা যায়; তথাপি তাহাদিগকে 

পবিত্র আর্ধ্যকুলোচিত সম্মান হইতে বঞ্চিত রাখা যাইতে পারে না। বিশাল চন্্রবংশের 
একস্লে তাহাদিগকে ন্যায়মত স্থান দান কর! যাইতে গারে। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ছুই 
পুরুষ পুর্বে কুশ নামে যে মহাপুরুষ জবতীর্ঘ হইয়াছিলেন, তাহার কুলে ইহারা স্থান 
পাইতে পারেন । | 

ভ্গ্রস্থমূহে দেখিতে পাওয়া যায় থে, রাজর্ষি বিশ্বামিজ্রের লীলানিকেতন গাঁধিপুরই 

(কণোঁজ) রাঠোরদিগের আঁদিম আঁবাসভূমি এবং খঙ্টীয় পঞ্চম শতাবীর প্রারস্তে তাহার 
তত্প্রদেশের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। উক্ত সময়ের পূর্বে তাহাদের মন্বন্ধে কোনরূপ 

বিশেষ বিবরণ পরিলক্ষিত হয় না; যে কিছু প্রাপ্ত হত্তয়! যায়; তাহা নিবিড় কল্পনাজালে 

ভূশ সমাচ্ছন্ন; হ্থুতরাং সে কল্পনাঁজাল বিযুক্ত করিয়া প্রক্কতবিষয়ের উদ্ধার করা 
নিতান্ত অসম্ভব । রাঠোরগণ কোশলরাঁজ্যের নৃপতিদ্দিগের সহিত আপনাদের সমন্বয় 
সাধন করিয়া আপনাদিগকে হৃর্য্যবংশীয় বলিয়। পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন বটে; 

কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না । 

থৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীকে রাঠোরদ্রিগের এঁতিহাসিক জীবনের প্রথম যুগ বলিলেও 

অত্যুক্তি হয় না । কেননা রী সময় হইতে তাহাদের বিবরণ পৌরাণিকী কল্পনার নিবিড় 
জাল ভেদ করিয়! প্রতিহাসিক সত্যের আলোকে আনীত হইয়াছিল । সেই সময় হইতে 
তাহাদের জীবনচরিত সুস্পষ্ট ও বিশদরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই সময় হইতেই 

তাহাঁদের বিশেষ প্রাহছুর্ভাব পরিলক্ষিত হইয়1 থাকে। ভ্গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
ভু্র্ষ মুসলমানবীর সাহাবুদ্দীনের অত্যুত্থানকালে রাঠোরগণ ভারতের সার্বভৌম আধিপত্য 
লাভের জন্য দিল্লির তুয়ার এবং আনহলবারার বালকরায়দিগের সহিত ঘোর গ্রতিঘথিতা 

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
রাজ্য, ধন; গৌরবগরিমা সকলই অনিত্য-সকলই অচিবস্থায়ী ; কিন্ত দেই অনিত্য ও 

অচিরস্থায়ী রাজ্য ও গৌরবলাভের জনা রাঠোরগণ যে মহা অনর্থের সমুদ্তাবন করিলেন ;-_ 
তাহাতে তাহাদের সকলেরই সর্বনাশ হইল)--সমগ্র ভারত্চবাসির ক্টে যবনের দীসত্- 
শৃঙ্খল অর্পিত হইল। তাহার] যদ্যপি সেই অনর্থকারিণী গৌরবলিপ্মার বশবর্তী ন! 
হইতেন, তাঁহা হইলে কি মুসলমানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পাঁরিত ? 

রাঠোরদ্দিগের সেই সর্বনাশকরী আধিপত্াম্পৃহাতেই ভারতের অধঃপতন হইল; 

আর্য্যবীর পৃথীরাজ শত্রহস্তে পতিত হইলেন ) সমরকেশরী সমরসিংহ সংগ্রামস্থলে জীবন 
বিসর্জন করিলেন।, ওদিকে হ্বদেশত্রোহী পাপিষ্ঠ জয়চাদ গঙ্গাসলিলে নিমগ্ন হইয়া নিজ 
বিশ্বাসঘাতকতার ও জধন্য কাপুরুষতার উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইল। | 

রাঠোররাজ কাপুরুষ জয়টাদের শিবজ্ধি নামে একটা পুত্র ছিব; ? উক্ত গিবজি 



৪২ রাজস্থান। 

আপনার শিত্রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়। মারবারের মরু-প্রান্তরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। তথায় পুরীহরদ্িগের মুন্দর নামে একটা প্রাচীন নগর ছিল। তখন সে 

নগরের সম্পূর্ণ ভগ্নাবস্থা। শিবজি সেই ভগ্ন ও বিধ্বস্ত মুন্দরনগরের সংস্কার সাধন করিয়। 
তন্মধ্যে আপনার রাঠোররাজ্য স্থাপন করিলেন ক্রমে রাজস্থানের সেই মরুপ্রান্তরে,_ 
প্রাচীন পুরীহরকুলের প্রনষ্ট গৌরবের ধ্বংসরাশির উপর বিশাল মারবাররাজ্য উত্থিত 
হইল। দেখিতে দেখিতে তাহা! বিরাট মুক্তি ধারণ করিল এবং রাঠোরবীর শিবজির 
সম্তানসন্ততিগণ ক্রমে বিপুল বল অর্জন করিয়! মন্ধাপরাক্রমশালী হুইয়।৷ উঠিলেন। একদা 
তাহাদের লক্ষ বীরভ্রাতা আপনাদের হৃদয়শোণিতদানে মোগলসত্রাটদিগের সাহায্য 
করিয়াছিলেন। কিন্তু আজি তাহাদের দেই বীরকীর্তি_সেই তেজন্থিতা শ্বপ্নকথায় 
পর্যবসিত হইয়াছে । আজি সেই মহাবীর শিবজির বর্তমান বংশধরদিগকে দেখিলে 

তাহাদের গ্রাচীন গৌরবগরিমাঁর কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া! যায় না! *! 
কুশাবহ।__কুশাবহুকুল ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের তনয় কুশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। 

কথিত আছে যে, কোশলরাঁজ্য হইতে ছুইটী শাখাকুল বহির্গত হইয়াছিল; তন্মধ্যে একটা 
সুদুর পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়। প্রসিদ্ধ লাহোর নগর স্থাপন করিয়াছিল; অপরটী 
বহুদূর অগ্রসর ন! হইয়া শোণতীরে রোটস্ গ্রতিষ্ঠ। করিয়াছিল। 

ষাহারা পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার! উক্ত লাহোরে কিছুকাল 
অবস্থিত হইয়! নরবর নাঁমে আর একটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন । কথিত আছে যে, 
উক্ত নরবর খ্যাতনামা! নলরাজার প্রসিদ্ধ লীলাভূমি । তথায় তাঁহার বংশধরগণ অনেক 

দিন ধরিয়া অগ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন । এমন কি তাতার ও মোগলদিগের 

শাসনকালেও তাহারা আপনাদের পিতৃপুরুষদিগের সেই প্রাচীন রাজাসনে অধিরূট 
ছিলেন । অনেক দিন রাজ্যভোগের পর মহারাজ নলের বংশধরগণ অৰশেষে দুর্ধর্ষ 

মহারাসট্ীয়গণ কর্তৃক রাজাচ্যুত হইয়াছেন। 
মহারাজ কুশের বংশধ্রগণ অনেক দ্িবসাবধি নরবরে একত্রে অবস্থিত ছিলেন। 

পরিশেষে খুষ্টীয় দশম শতাবীর মধ্যভাগে ইহার! ছুইটা শাখায় বিভক্ত হুইয়া পড়েন। 
তন্মধ্যে একটা শাখাকুল উক্ত স্থানেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন; অপরটা স্বদেশ পরিত্যাগ 
করিয়! অনার্ধ্য ও:অসভ্ মীনদিগের আবাসভূমিতে উপনিবিষ্ট হইলেন এবং সমূহ চেষ্টার 
পর. তাহাদিগকে তত্প্রদ্দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া তথায় অশ্বর নগর স্থাপন করিলেন। 

সেই অনাধধ্য মীনদেশের মধ্যভাগে মহারাজ কুশের বংশধরগণ যে অন্বরনগর প্রতিষ্ঠাপন 
করিয়াছিলেন;”তাহা! রাজস্থানের অন্যান্য নগরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিশেষ প্রসিদ্ধ 

হইয়া উঠিয়াছিল। তৈমুরকুলমণি সম্রাট আকবরের শাসনকাল হইতে অনেক রাজপুতকুল 

* রাঠোরকুল, ধণ্তল, ভাদৈল, চাঁকিত, ছুহরিয়া, থোক্র প্রত্ৃতি চতুর্বিংশতি শাখায় বিভক্ত । ইহাদের 

গ্োত্রাচার্য গোতম ; মরুবদদিনী শাখা । গুক্রাচাধা গুরু ; গরুপাট অগ্নি এবং পাজ্জিণী দেবী। ইহার 

গৌঙম গোত্র রলিয় মহায্। টড সাহেব ইইদিগাকে বৌ বঙদ্বী বলি নুনান করিয়াছেন । 



রাঁজপুত-জাতির ইতিরৃভ। ৪৩4 
ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হইয়াছিল ॥ কিন্তু অন্বরের কুশাবহগণ তৎকালে আপনাদের 

গৌরব ও সন্্রমের শী্বস্থানে সমাসীন ছিলেন। | 
অগ্িকুল।--জগন্মান্ত হুর্য্য ও চন্ত্রবংশ যেমন হৃর্য্য ও চন্্র হইতে সমুৎপন্ন, পি | 

সেইরূপ অগ্নি হইতে সমুস্ূত বলিয়। প্রসিদ্ধ । হিন্দুকুলাচাধ্যদিগের মতে উক্ত বংশতরু 
চাঁরিটী শাখায় বিতক্ত । প্রথম,_প্রমার ) দ্বিতীয়,__পুরীহর ; তৃতীয়,--চৌলুক বা! 
শোলাষ্কি এবং চতুর্থ--চোহান। | 

কথিত আছে যে, ষে সময়ে ধর্শধীর পার্্নাথ * সমুখিত হইয়! সমগ্র হিন্দুসমাজে 
ঘোর বিপ্লবের সমুস্ভাবন করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়েই অগ্নিকুল উৎপন্ন হইয়াছিল। 
সেই ভীষণ ধন্ম্য সংঘর্ষকালে পরাক্রাস্ত জৈনদিগের আক্রমণ হইতে আপনাদের ধর্ম রক্ষা 

করিবার অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণগণ উক্ত আগ্্যবীরদিগকে স্ষ্টি করিয়াছিলেন 1। 

রাজস্থানের মধ্যে আবু বা অবৃধ নামে একটা প্রসিদ্ধ পর্ধত আছে; উক্ত পর্কাতের 

উচ্চতম শূঙ্গদেশই এই ভীষণ ধ্শাবিপ্লবের প্রধান রঙ্সস্থল। কথিত আছে যে, সেই 
তুঙ্গশৈলশিখরের উপরিভাগেই ব্রাঙ্মণগণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জালিত করিয়৷ উক্ত বীরকুলকে 
স্ষ্টি করিয়াছিলেন। সেই পবিত্র অগ্নিকুণ্ড যেস্থলে প্রজ্বালিত হইয়াছিল, আজিও 
তাহা দেখিতে পাওয়] যায়। অনেকে অস্ুমান করেন যে, দৈবশক্কিসম্পন্ন ত্রাঙ্ষণগণ 

নাস্তিকাক্রমণ হইতে সনাতন হিনুধর্মকে সংরক্ষা করিবার জন্য সেই সমস্ত আগ্্যবীরদিগকে 
্বধর্থে দীক্ষিত করিয়! লইয়াছিলেন এবং তাহাদিগেরই সাহায্যে সেই ভয়ানক' 'ধর্্মি গ্রহে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

্রাহ্মণদিগের অদ্ডুত তপোবলে পাঁপনাশন বিভাবন্থ হইতে যে বীরকুল সমুত্ত,ত 

হইয়াছিলেন, তীহার1 অনেক দিন পর্য্স্ত আপনাদের প্রচণ্ড প্রতাপ ও অক্ষুণ্ন ধর্মানুরাগ 
অটল রাখিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু মুসলমানদিগের অভিযানের সময়ে অগ্নিকুলের 
অধিকাংশ সেই ব্রাহ্মপ্যধর্শ পরিত্যাগ করিয়! জৈন বা! বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

গ্রমার।-_ প্রসিদ্ধ অগ্নিকুলের মধ্যে গ্রমারই সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। 
শোলাঙ্কি ও চৌহানকুলের ন্যায় ইহীর! বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও পরাক্রান্ত হইতে পারেন 

* টড, সাহেবের মতানুসারে সর্বসমেত চারিজন বুধের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে। তিনি বলেন 
যে, উক্ত চারিজনেই একেস্বরবাদী ছিলেন এবং উক্ত ধর্ম মধ্য-আশি়! হইতে আনয়ন করিয়া ভারজে প্রচার 
করিয়াছিলেন। তাহাদের ধর্মশান্্ নকল শক্কুণীর্যাকারের এক প্রকার ব্র্ণসালায় লিখিত। সৌরাষট্র যশল্সীর 
এবং বিশাল রাজস্থান প্রদেশের যে যে স্থলে বৌদ্ধ ও জৈনগণ পূর্ব্বে বাস করিতেন, টড. সাহেব তৎ্মমন্ত 
প্রদেশে বিচরণ করিয়! তাহাদের ধর্মসংক্রান্ত অনেক শিলালিপি ও তাপ্রশাসন আবিষ্কার কারিয়াছিলেন। উক্ত 
বুধচতুষ্টয়ের নাম নিয়ে প্রকটিত হইল। 

প্রথম বুধ (চন্ত্রবংশ' প্রতিষ্ঠাত।) অনুমান ত্রীঃ পুঃ ২৫৫, অন্দে অবতীর্ণ হহয়াছিলেন | 
দ্বিতীয়-_নেমিনাঁথ (জৈনদিগের মতে দ্বাবিংশ) 2:% ১১২০ ৪ 
তৃতীয়--পার্ষনাথ ( ঠ ত্রয়োবিংশ) | 2 2) ৬৫৯ $9 
চতুর্থ_মহাবীর 8 চতুর্বিংশ) ৫৩৩ 
1. উজ নাস্তিকগণ ত্রাঙ্ষণগণ কর্তৃক দৈতা, দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি ণানামে অভিহিত হইয়াছে ॥ 



(8৪ রাঁজস্থানি। 

নাই বটে? কিন্তু এই কুলজ্রয়ের ইতিহাস অনুশীলম করিয়! দেখিলে সুষ্পষ্ট গ্রতীত হইবে 
যে, উক্ত চৌহান ও চৌলুক্যগণ অপেক্ষা গ্রমারগ্ণণই সর্বাগ্রে রাজোপাধি . বহন 
করিয়াছিলেন । এমন কি অগ্নিকুলের অন্যতম শাখাসস্ভৃভ পুরীছরগণ, প্রমারগণের অধীনে 
সামস্তরাঁজা্িপে অনেক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন । 

কথিত আছে যে, বীরপুক্গব কার্ডবীর্য্যার্জবনের প্রাচীন মাহেম্বতী নগরীতে প্রমারগণ 

সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠ। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত প্রসিদ্ধ মাহেম্তীপুরীতে কিছুকাল রাজত্ব 
করিয়া তাহারা বিদ্ধামেকর শৃঙ্দদেশে ধারা ও মান্দু'নানে ছুইটা নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন 
অনেকে খলিয়! থাকেন: যে, প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগর়ীও তাহাদিগের দ্বারা প্রতিঠাপিত 

হইয়াছিল *। 
প্রমারকুলেয় রাজ্য নর্মদা নদী অতিক্রম করিয়া তদদক্ষিণে বহুদূর র্যা বিস্তৃত 

হুইয়াছিল। ভ্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়! যায় যে, সগ্ধৎ ৭৭০ (খৃঃ ৭১৪) অবের প্রারস্তকালে 

রাম নামে জনৈক প্রতিষ্ঠাবান্ নরপতি প্রমারকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তিনি 

ত্ৈলঙ্গ প্রদেশে একটা স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । কবিবর টাদভক্ট ততসম্বন্ধে 

লিখিয়াছেন যে, রামপ্রমার ভারতবর্ষের সার্ধভৌম অধিপতি ছিলেন এবং তাহার অধীনে 

অনেকগুলি রাজপুত নৃপতি সাঁমস্তত্বরূপ বিরাঞ্জ করিতেন । কিন্তু তাহারা! তদীয় পরলোক: 

গমনের অব্যবহিত পরেই এক একটা স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন । গিহেলাট- 
কুলের প্রানর্ভাবের সময়ে প্রমারগণের রি অনেক পরিমাণে পযু্যদস্ত হইয়| 
পড়িয়াছিল। 

কিন্তু গ্রমারকুলে ভোজনামে যে প্রবল পরাক্রমশালী নরপতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন) 
তাহারই বিপুল যশ ও বীর্তিভীতিতেই তদ্বংশ উজ্জলিত হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুরাজ- 

চক্রবর্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ইহার রাজসভা! নবরড্ধে বিভূষিত ছিল। ইহীর 
রাজত্বকালে সংস্কৃতভাঁষার সমূহ উৎকর্ষ সাধিত হুইয়াছিল। সেই উৎকর্ষ নিবন্ধন মহারাজ 

ভোজ প্রমারের নাম আজিও কোন হিন্দুসস্তান ভুলিতে পারেন নাই। যতদ্দিম পৃথিবীতে 
অমৃত্তোপম সংস্কতভাষার অস্ুণীলন থাকিবে, ততদিন যোধ হয়, কেহই তাঁহার পবিত্র 
লাম ভুলিতে পারিবে না,_-ততদ্দিন তাহা পরমপূজ্য আর্ধ্যনৃপতিগণের পবিত্র নামাবলি 

হইতে কিছুতেই স্থানাস্তরিত হইবে না। 

গ্ প্রমারগণ কর্তৃক 'যে নকল নগর অধিকৃত ছিল) ভম্মধ্যে নিপ্নলিখিভ কয়েকটীই বিশেষ প্রসিদ্ধ। 

ঘথা) মহেঙ্বয় (মাহেশ্মতী), ধারা, মানু, উজ্জয়িনী, চন্ত্রভাগা, চিতোর, . আবু) চন্দ্রাবতী; মৌ। মৈদান, 
প্রমারবন্তী, অমরকোট, বিখার, লোছুর্বা। ও পত্তন । এই সকল নগরের মধ্যে কোন কোনটা তাহাদিগের 
কতৃক জিত এবং কোন কোনটা স্থাপিত হইয়াছিল । 

৭ প্রনিদ্ধ ধর্দাই গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ত্রৈলঙ্গের রাষচক্রব্তাঁ মহারাজ রামপ্রযার সিংহাসনে আর্ঢ় 
হইয়! রাজস্থানের ছত্রিশ দ্লাজকুললকে তূমিবৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন । তুয়ারদিগকে দিলি) সৌরদিগকে পতন, 

দিগকে অন্বর, কামধ্বজকে লোজ, পুরীহরকে মরুদেশ, যছুবংশীয়দিগকে হুরাট, জাধলকে দাক্ষিণাতয, 

পারণকে কচ্ছ, কীহরকে কাত্তিবার এবং র য়পুহারকে মিন্কুদেশ অর্গণ করিয়া ভাহাদিগকে সামস্ত শ্রেণীভুক্ত 
করিক্লাছিলে ন। 



রাজপুত-জাতির ইতিরৃভ । ৪৫ 

প্রমারকুলে তিনজন ভোঁজরাঁজার * নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনজনেই বিশেষ 

বিদ্যাহ্নরাণী--বিশেষ পরাক্রমশালী । কিন্তু এস্থলে যে, কোন্ ভোজের নাম নিদদিঃ 
হইয়াছে, তাহ! নিরাকরণ করা দুষ্কর । 

যে চন্ত্রগুপ্তের মহুনীয় কীর্তিকলাপ ও বিপুল গৌরবগরিমার বিষয় উডেভিকি 

হৃবর্ণ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে) গ্রীক এঁতিহাসিকগণ ধাহাকে দিগ্বিজয়ী আলেকজন্দারের 
প্রচণ্ড প্রতিত্বম্ী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তিনি প্রমারকুলের প্রধানতম শাখ! মৌর্য 

গোতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্টকবিকৃত কুলাখ্যানগ্রস্থে তিনি তক্ষককুল- 
সম্ভৃত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অপিচ প্রমারকুলের সম্বন্ধে যে সকল গ্রাচীন শিলালিপি 
ৃ বিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত মৌর্য্যশাখাকুলের প্রধান পুরুষ 

'তক্ষককুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
. শালিবাহননামা যে মহাবীরের গ্রচণ্বাহুবলে হিন্দুরাজচক্রবর্তাী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 
সিংহাসন বিপর্যস্ত হইয়া! গিয়াছিল, তিনিও তক্ষকবংশীয়। উজ্জয়িনীনাথ বিক্রমাদিত্যকে 

পদচ্যুত করিয়। বিজয়ী শালিবাহন তাহার সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং তত" 
গ্রতিিত সন্বৎ দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ হইতে উঠাইয়! দিয়া তথায় আপনার অব প্রচলিত 
করিলেন। 

যে প্রমারগণ একদা, আপনাদের ছুরদম প্রতাপ ও বিপুলগৌরবের প্রভাবে রাজপুত, 
নৃপতিকুলের শীর্ষস্থানে আসন অধিকার করিয়াছিলেন; আজি ছূর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের 

সে পূর্ব প্রতাপ ও গৌরবের সামান্য পরিচায়ক মাত্রও বিদ্যমান নাই। ভারতভূমির স্থানে 

স্থানে তাহাদের যে সকল কীন্ডি স্থাপিত ছিল, আজি নিষ্ঠ,রকালের কঠোর হস্তের ভীষণ 

প্রহারে তৎসমুদায় বিধ্বস্ত ও চূর্ণবিচুর্ণিত। সেই চিতাতন্বরূপ ধ্বংসরাশিই প্রমার- 
কুলের প্রাচীন গৌরবের সক্ধীর্ণ প্রতিবিদ্ব ! এ জগতে কালমাহাত্ব্য কে বুঝিতে পারে ? 
কাল ৃষ্টিকর্তা; আবার কালই সংহারকর্তা। কালই স্ুখছুঃখের নিয়ামক। অন্য ষে 
বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া দর্পে ও অহঙ্কারে সমগ্র *বিশ্বতন্ধাওকে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান 
করিতেছে_জাপনার অনুজীবিদিগের প্রতি পণ্ডবৎ আচরণ করিতেছে; কল্য অথব! 

ছুই দিবস পরে সর্ধনিয়ন্তা কালের অথগুনীয় বিধানান্ুসারে হয়ত তাহার ছিন্নমস্তক 

শশানে লুষ্ঠিত হইবে, শৃগাল; কুস্কুর ও নিকৃষ্ট পণ্ড সকলে তছৃপরি নিরস্তর পদাঘাত করিবে। 
যে অথওনীয় কালমাহায্ম্যে এই সকল অবপ্তস্তাবী ব্যাপার অন্থুদিন সংঘটিত হইতেছে) 
তাহারই অপার মহিমায় গ্রমারকুলের প্রাচীন গৌরবের সামান্য চিহমীত্রও আজ পরিলক্ষিত 

হয় না। যে প্রমারকুল মহারাজ ন্্রগুপ্প্রমুখ তুবনবিদিত নৃপতিগণের প্রদীপ্ত 
কীর্তিবিভায় উজ্জ্লিত হইয়াছিল? একদা মোগলরাজ হুমায়ুন বীর তৈমুরের সিংহাসন 

করা 

* কোন একথানি শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সম্বৎ ১১** (হী: ১৯৪৪) অ্ধে তৃতীয় ভোজ 
রাজনিংহাঁসনে সমর হইন্লাছিলেন। এতত্যতীত ভোজপ্রবদ্ধনামক একখানি গ্রন্থে উক্ত অধাই নিয়পিত 
হইয়াছে। সুতরাং উক্ত শিলালিপি সম্পূর্ণ বিশ্বান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে । কথিত গ্রন্থে আরও দেখিতে 

পাওয়া যায় বে, প্রধম ও দ্বিতীয় ভোজ দন্বৎং ৬৩১ ও ৭২১ অন্দে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 



৪৬ রাজস্থান । 

হইতে বিতািত হুইয়! বাহাদের একজন সামান্য বংশধরের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
জীবনরক্ষা করিতে সঙ্গম হইয়াছিলেন, আজ ভারতীয় মরুভূমিস্থ * ধাতনগরের 

বর্তমান নৃপতিই তাহাদের সে পুর্বব গৌরবের শেষ চিহন-_তাহাদের সে পূর্ব প্রতাপের 
সামান্য নিদর্শনমাত্র। 

প্রমারকুল সর্বমেত পঞ্চত্রিংশৎ শাখায় বিভক্ত । সেই পয়ত্রিশ শাখার মধ্যে 

ভিহিলই বিশেষ প্রসিদ্ধ । উক্ত ভিহিলশাখাকুলে যে সমস্ত নৃপতিগণ সমুদ্ত,ত হইয়াছিলেন, 
তাহারা অনেক দ্দিন অবধি আরাবল্লির পাদপ্রস্থস্থিত প্রাচীন চন্ত্রীবতীনগরের 

রাজসিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। | চা 
চানুমান বা চোহান।-চোহানকুলের গৌরব ও প্রতিষ্ঠার বিষয় ইতিপূর্বে অনেক 

গরিমীণে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের বিশিষ্ট বিবরণ প্রয়োজনীয় হইতেছে না) 
তবে যে কয়েকটা বিষয় আদৌ উল্লেখিত হয় নাই, আমরা এক্ষণে তৎসমুদায়েরই বর্ণনায় 
প্রবৃত্ত হইলাম। 

পির অগ্নিকুলে যে কয়েকটা শাখা সমুদ্তূত হইয়াছিল, তন্মধ্যে চোহানই বিশেষ 
বলিষ্ঠ। কথিত আছে যে, একদা চৌহানগণ এরূপ বলশালী হইয়া উঠ্বিয়াছিলেন যে, 
তাহাদের “প্রচণ্ড বীরত্বসম্বুথে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজপুতগণের গৌরবগরিম! হীনগ্রভ 

হইয়া পড়িয়াছিল। যদিও রাজস্থানের ছত্রিশ রাঁজকুলের মধ্যে অনেকে বিপুল বল, 
প্রচণ্ড বিক্রম এবং প্রভৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, যদিও “লাখ তরওয়ার রাঠোরান” 
অর্থাৎ লক্ষ রাঠোর বীরের বীর্ধ্যমত্তা ভারতবিদি ) তথাপি বিশেষ বিচার করিয়া 
দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, বিক্রমকেশরী চৌহানগণ রাজপুতসমিতির শীর্ষস্থানে 
ন্যায়মত আসন প্রাপ্ত হইতে পারেন। 

উক্ত প্রসিদ্ধ রাজকুল হইতে যে কয়েকটা শাখাকুল মমুদ্ধূত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ও 

আপনাদিগের মূল বংশতরুর যথার্থ গৌরব সংরক্ষা করিয়া চোহান নামের সার্থকতা 

সম্পাদন করিতে পারিয়াছিল। সে কতিপয় শাখার মধ্যে হার। খিচী, দেবরা ও 

শনিগুর প্রভৃতিই বিশেষ প্রপিদ্ধ; তাহাদের বীরত্ব, মাহাত্মা ও গৌরবগরিমা। আজিও 

তষ্টকবিদিগের সুমধুর কাব্যগ্রস্থে উজ্জল অক্ষরে বিরাজ করিতেছে ; আজিও তাহাদের 

বংশধরগণ সেই ভষ্টকবিগাগ| পাঠ করিতে করিতে আপনাদের বর্তমান অবস্থা ভূলিয়! 
যান, এবং মুহূর্তের জন্য সেই পূর্ববপুরুষগণের গাচণ্ড_বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয় পড়েন। 

চোহানকুলের প্রতিষ্ঠাতা বীরবর চোহানের কাল্পনিক জন্মবিবরণ অতীব মনোহর) 

যদ্দিও তাহা! মোহিনী কল্পনার ঘনজালে সমাচ্ছন্ন। তথাপি তাহা পাঠ করিলে হথাদয়ে 

অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার হয়। এক্ষণে শুদ্ধ চোহান কেন, অবশিষ্ট কুলত্রয়েরও উৎপত্তি 
বিবরণ এতংস্থলে প্রকটিত হইল। | 

.ঈ্গ ইনি গ্রমারকুলের অন্যতম শাখা সোদ। গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । আলেকজন্পারের সমসাময়িক 
ইতিহাঁসবেতৃগণ এই সোদাকে সগদি নামে অভিহিত করিয়াছেন । উত্ত সৌদা গোত্রে অমর ও সমর নামে 
দুইজন গুতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন , ভাহাদের উভয়ের নাম টা অমরকোট এবং অমরসমর 

নগরদ্ধয়ের নামকরণ হইয়াছে। ২5 



রাজপুত-জাতির ইতিবৃত্ত । ৪৭ 

 পুর্বেই কথিত হইয়াছে যে, প্রসিদ্ধ সুমেরু ও কৈলাসের ন্যায় আর্ক, ধও অতি পবিত্র 
র্বত। অগ্নিকুল-সম্ভুত বীরগণ উক্ত শৈলরাজকে দেবদেব অচলেশের আবাসদুমি বলিয়া 
কীর্তন করিয়া থাকেন। উক্ত পর্বত কন্মমূলফলাশী ঈশ্বরপরায়ণ ও বিশুদ্ধাত্মা তাপস- 

কুলের সেবনীয়। যোগণীল ব্রাঙ্গণগণ পাষণ্ড দৈত্যদিগের আক্রমণ হইতে আপনাদের 

পবিত্র সনাতনধর্্রকে রক্ষা করিবার জন্য সেই উত্তুঙ্গ গিরিরাজের শূঙ্নদেশে অবস্থিতি 
উরিতেন; কিন্ত ক্ুরাচারী দানবদল খেই দুর্গম উচপ্রদেশেও উত্প্লত হুইয়। নানাপ্রকার 
টস ত্যাচারদ্বার। তাহাদের যোগ নষ্ট করিতে*চেষ্টা করিত ॥ 

 সনাতনধর্মানথরাগী পবিত্রহদয় ব্রাঙ্ষণগন একদা নৈখতকোণে আপনাদের হোমকুণড 

নন করিয়া দেবতাদিগকে আহুতি প্রদান করিতেছেন; এমন সময়ে অন্থরগণ দলে দলে 

আপতিত হইয়] এরূপ প্রচও ঝটিকা উদ্ভাবন করিল যে, তাহ! নিবিড় ধূলিপটল একত্রিত 
করিয়া একবারে গগনমগ্ুল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ছুরাচার দৈত্যগণ সেই সময়ে 
:শোশিস মাংসাস্থি এবং নানাপ্রকার পূতিগন্ধময় অপবিত্র পদার্থ প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। 
্ৰ ত্দিগের সেই ভীষণ উৎপীড়নে দ্বিজগণের যোগ ভগ্ন হইয়া গড়িল)--তাঁহার। 

িউষ্টবরলাতে কৃতকার্য হইতে পারিলেন ন।। 
সনাতনধর্্াবিদ্বেধী পাপাচাদী দৈত্যকুলের নিরস্তর অত্যাচারেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দ্বিজগণের 

কঠে |র অধ্যবসায় অণুমাত্রও বিচলিত হইল না; তাহার! পুনর্ধার অগ্নিকুণ্ড প্রজালিত 

করিলেন এবং তাহার চতুঃপার্থে সমাসীন হইয়া অনর্গল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক দেবদেব 
মহাদেবের প্রনাদ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। | 

সেই পবিত্র অনলকুগ্ড * হইতে একটা মৃদ্তি সমুখিত হইল কিন্তু তাহার সর্বাঙ্গে কোন 
প্রকার বীরলক্ষণই পরিলক্ষিত হইল না । তথন ব্রাহ্মণগণ তাহাকে প্রতিহারীরূপে দ্বারদেশে 

সংস্থাপিত করিলেন। তৎপরে দ্বিতীয় মূর্তি সমুখিত হইল ) কিন্তু চুলুকের ন্যায় তাহার 
আকৃতি. হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ তাহার নাম চৌলুকা রাখিলেন। ক্রমে তৃতীয় মৃত্তি সেই 
প্রজ্লিত অগ্নিকুণ্ড হইতে সমুভ্ভূত হইলে, দ্বিজকুল তাহাকে প্রমার নামে অভিহিত 

করিলেন। তিনি বীরচিন্বযুক্ত এবং যুদ্ধক্ষম হওয়াতে খধিগণকর্তৃক অন্ুরদিগের.বিরুদ্ধে 

সমরক্ষেত্রে প্রেরিত হইলেন। প্রমারধীর অন্যান্য. বীরগণের সহিত দৈত্যমংগ্রামে 

্রবৃত্ত হইলেন বটে ) কিন্ত সে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না। ৰ 
অনস্তর বশিষ্ঠদেব বদ্ধপদ্মাসনে পুনর্বার উপবিষ্ট হইলেন এবং অবিরাম যন্তরপাঠপূর্ব্বক 

দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি যেমন আন্ৃতি প্রদান করিলেন, 

অমনি সেই পুত অনলকুণ্ড হইতে এক বীরমুষ্তি সমৃত্তত হইলেন । তাঁহার অবয়ব দীর্ঘ, 
ললাট উন্নত ও প্রশস্ত, কেশরাশি অঞ্জনবত কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু বিশাল ও ঘূর্ণমান এবং বক্ষ/স্থল 
বিস্তৃত। তাহার মৃত্তি অতি ভয়ানক ) সর্বাঙ্গ বর্্ারৃত, পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ সুবৃহৎ তৃণীর, করে 

রন 

০০ 

. ঈ' যে স্থলে এ পবিত্র অগ্নিকুও প্রস্থালিত হইয়াছিল, মহাত্মা! টড নাহেব তথায় স্বয়ং গমন করিয়াছিলেন । 
তিনি বলেন, আদিনাথের একটা পাধাপ্রতিমু্তি সেই স্থলে একটা বোদির উপরিভাগে সংস্থাপিত আছে। 



৪৮ রাজস্থান । 

বিশাল শরাসন এবং প্রচণ্ড তরবার । তাহার চতুরস্তে বিবিধ প্রকার অস্ত্রশস্ত্র এবং তাহাকে 
বিপুল বলশালী দর্শন করিয়! ব্রাহ্মণগণ তীহাকে চোহান নামে অভিহিত করিলেন । 

সেই প্রবল পরাক্রাস্ত চোহানবীর অবিলম্বে অস্থ্রসমরে প্রেরিত হইলেন। তপোধন 
বশিষ্ঠ তাহাকে সেই মহাসমরে প্রেরণ করিবার সময় তগবতী আশাপূর্ণার প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। অচিরকালমধ্যে ত্রিশূলধারিণী শক্তিদেবী সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়। তাহাদের 
সকলের সম্মুখে আবিভূ্তা। হইলেন এবং সেই চোহানবীরকে আশীর্বাদ করিয়া মহোৎসাহে 
দৈত্যসমরে প্রেরণ করিলেন। আশাপূর্ণ। ভগবন্ঠী কালিকাদেবী তাহাদিগকে সেইরূপে 
উৎসাহিত করিয়। পুনর্ধার অন্তর্িতা হইলেন। ব্রাঙ্ণগণ সেই চোহানবীরকে আনহল 
নামে অভিহিত করিলেন এবং সাননে জয় নিনাদ করিতে লাগিলেন। অতঃপর বীরবর 

আনহল মহোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আপনার সেনাদল সমভিব্যাহারে অন্থ্রযুদ্ধে 

প্রবৃত্ত হইলেন । অচিরে উভয় দলে ভয়াবহ সমর সমারন্ধ হইল; বিন্ত হূত্ত দৈত্যদল 
আনহলের প্রচণ্ড বিক্রম সহ্য করিতে ন! পারিয়৷ ঘোরতর পরাজিত হইল । তাহাদিগের 

মধ্যে অনেকে সমরাঙ্গণে প্রাপত্যাগ করিল। অবশিষ্ট সকলে প্রাণ লইয়৷ পলায়ন 
করিয়া নরকের অন্তস্তলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইবপে ছুরাঁচার দানবদল- পরাজিত 
হইলে ব্রাহ্মণগণ নিরুপদ্রব হইলেন। উক্ত চোহানবীরের পবিভ্রকুলে বীরবর পৃর্ীরাজ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

চোহীনকুল-তালিকায় দেখিতে পাঁওয়1 যায় যে, বীরবর আনহল হইতে মহারাজ 
পৃর্থীরাজ পর্য্যন্ত চোহানকুলে সর্ধদমেত উনচর্লিশ জন নরপতি জন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কিন্ত সে তালিকা শুদ্ধকি না, তাহা! বিচার করিবার কোন উপায়ই বিদ্যমান নাই।. 
তবে বিশেষ অনুশীলন করিয়া দেখিলে সুম্পষ্ট প্রতীত হুইবে যে, তাহ! শুদ্ধ না হইলেও 

হইতে পারে; কেনন ভট্টকবিগ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 
আবির্ভাবের অনেক পূর্বে অগ্রিকুল সৃষ্ট হইয়াছিল। এদিকে ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, মহারাজ পৃর্থীরাজ বিক্রমাদিত্যের ১২১৫ বৎসর পরে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। 
তবে এই দীর্ঘকালের মধ্যে কেবল উনচল্লিশ জন নরপতির অস্তিত্ব কি প্রকারে যু্তিসিনধ 
বলিয়। গ্রহণ করা যাইতে পারে? 

চোহাঁনকুলে অজয়পাল নামে একটী প্রতিষ্ঠাবাঁন্ নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তিনিই প্রসিদ্ধ অজয়মের (অজমির) দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা | যে সকল নগরে পুর্বাতন চৌহানগণ 
্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অজমির তাহাদের মধ্যে অন্যতম। 

অনেকে অনুমান করেন যে, উক্ত অজমির-প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে প্রসিদ্ধ শত্ভরহদের 

তটোপরি শস্তর নামে আর একটী নগর চোহান কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত শস্তর 

নামাস্থুসারে তশ্নগরের রাজগণ শস্তরীরাও নামে অভিহিত হইতেন। চৌহানগণের গৌরব 

ও প্রতাপ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়! এ সকল নগরে অক্ষুপরভাবে বিরাজিত ছিল। পরিশেষে 

* রাজপুতদিগের প্রধান আরাধ্য দেবতা ভগবততী শাকস্তরীমাতার একটী পাষাণপ্রতিম! এ দের 

মধ্যভাগে সংস্থাপিত আছে । এই শাকস্তরী হইতে তাহার নাম শস্তর হইয়াছে। ক 



রাজপুত-জাতির ইতিবৃত্ত । ৪ 

যে দিন হিন্দুরাজচক্রবর্তী মহারাজ চৌহান পূর্থীরাজ মাতামছের দিশ্লিসিংহাসনে সমান 
হইলেন, সেই দিন চোহানকুল একবার প্রচণ্ড তেজে উজ্জ্লিত হইয়| উঠিয়াছিল. বটে? 

কিন্তু সে ওক্জল্য নির্ববাণোন্ুখ দীপালোকের় ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 
চোহানকুলের গৌরব এবং উক্ত নগরসকল ক্রমে ক্রমে শ্রীহীন হইতে লাগিল। 

পবিত্র অগ্নিকুল একমাত্র চৌহান বীরগণের অমান্ৃষিক বীরত্ব ও গৌরবগরিমায় অমরত্ব 

লাভ করিয়াছে। যে সকল ধুরন্ধর নৃপতি উক্ত বীরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 

তাহাদের মধ্যে মহারাজ মাণিকরায় অন্ততম । দুর্ধর্ষ মুসলমানদিগের যে প্রচণ্ড আক্রমণ 

প্রভাবে বিশাল পঞ্চনদ প্রদেশ বিকম্পিত হইয়াছিল, তাহা টি মাণিকরায় কর্তৃক 

সর্ব প্রথম গ্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল । 
শুদ্ধ পৃ্থীরাজ ও মাণিকরায়ের কথ। ছাড়িয়া দিবে আরও. অনেক প্রবল পরাক্রাত্ত 

চৌহান নৃপতির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার! এককালে 'ষে, বিপুল বলসম্পন্ন 
ছিলেন, তাহার সত্যত। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধ হইতে 
পারিবে। এমন কি মুললমান প্রতিহাসিকগণ মুক্তক্ে শ্বীকার করিয়াছেন যে, ছুর্ঘ্য 

মুসলমানবীর মহম্মদ যখন প্রচণ্ড সেনাদল সমভিব্যাহারে সৌরাষ্্রীভিমুখে যাত্রা 
করিতেছিলেন, তখন অজমির নগরেরই জনৈক প্রতাপাস্থিত নরপতি * তীহাকে 

ঘোরতররূপে পরাজিত ও অবমানিত করিয়াছিলেন । সেই চৌহানবীরের প্রচণ্ড 
অসিবল-প্রভাবে মহম্মদকে বিজয়াশ! পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে টানি হইতে 
হইয়াছিল । 

হিজির প্রথম শতাব্ীয় শেষ কালে ওয়ালিদের বিখ্যাত সেনাপতি কাশি নর 
মহারাজ মাণিকরায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সে ভীষণযুদ্ধে যে, মুসলমানগণের প্রচণ্ডবল 

অনেক পরিমাণে পর্্দন্ত হইয়! গিয়াছিল, তাহ ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে । সেই সময় 
হইতে তাহারা উপযুর্পরি কয়েকবার ভারততূমে আপতিত হইয়া! তারতের রাশি রাশি 

ধনরত্ব নুষ্ঠন করিয়াছিল। যে সময়ে মহারাজ বিশালদেব অজমিরের মিংহাসনে সমাক়ঢ় 
ছিলেন, সেই সময়ে মুসলমানগণ আর একবার, ভারততৃমে আপতিত হইয়াছিল। ধরিতে 
গেলে, তাহাই তাহাদের তৃতীয় আক্রমণ | চৌহানবীর বিশালদেব দেশবৈরী ও 
সনাতনধর্মবিদ্বেষী মুসলযানদিগের অপবিত্র গ্রাম হইতে আপনার রাজ্য ও ধর্ম রজা 

করিবার জন্ত 'বিশাল সেনাদল সজ্জিত করিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। অচিরে 
উতয়দরলে ঘোরতর সংগ্রাম সমারন্ধ হইল। সে ভীষণ সংগ্রামে মুসলমানগণ পরাজিত 
হইয়। যুদ্কষেত্র হইতে পলায়ন করিল। সেই ভয়াবহ সমরকালে অনেকগুলি প্রতাপশালী 

হিন্দু নৃপতি সামস্তরূপে মহারাজ বিশালদেবের সহায়তায় অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। 
তাহাদের মধো প্রমারকুলোৎপন্ন বীর উদয়ান্গিত্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ । প্রায় সকল ত্টগ্রস্থেই 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, বীর উদয়াদিত্য ১*৯৬ থৃষ্টাব্ধে মানবলীল। সম্বরণ করিয়াছিলেন। 

* দেই চৌহানবীয়ের নাম ধর্মাধিরাজ ; তিনি বিশীলদেবের নক । , 



৫০ | রাজস্থান। 

উক্ত নির্দিষ্ট সময় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইবে যে, এই মহাসমরব্যাপার 
মহ্মদের চতুর্থ পুরুষ অধস্তন বিখ্যাত মোদাদের রাজত্বকালে সংঘটিত হুইয়াছিল। মহারাজ 
বিশালদেব যে, উত্ত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার যাঁথার্থ্য দিল্লির প্রাচীন 
বিজযস্তাত্তের, গাত্রস্থ শিলালিপি পাঠ করিলে সম্যক উপলব্ধ হইতে পারিবে। 

চৌহানরাজ বিশালদেবের প্রচও বিক্রমস্মুখে মুপলমান বীর মোদাদ পরাজিত হইলেন 
বটে; কিন্তু তাহাতেও দুর্দম মুললমানদ্বিগের ভীষণ জিগীষাবৃত্তি প্রশমিত হইল ন]। 
তাহার দলে দলে ভারতবর্ষে আপতিত হইয়৷ ,ভারতসন্তানদিগের প্রতি নানাপ্রকার 

অত্যাচার করিতে লাগিল । তাহাদের দেই উপযুণপরি আক্রমণে ভারতবর্ধীয় নৃপতিগণের 
রাজ্য ঘোরতর অশাস্তির আলয় হুইয়! উঠিল। তাহাদের গৌরব ও বিক্রম ক্রমে ক্রুমে 
পযুরঘদস্ত হইয়। পড়িল ;_-অবশেষে চোহানকুলের শেষ নরপতি মহারাজ পৃর্থীরাজের 
কারারোধ ও নিধনের সহিত ভারতে চৌহানদিগের সে গৌরব ও বিক্রম একবারে 

অস্তমিত হইল। 
চোহানকুল সর্ধসমেত চতুর্কিংশতি শাখায় বিভক্ত । সেই চতুর্বিংশতি শাখার মধ্যে 

হারাবতী জনপদের বুন্দি ও কোটার রাজবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ । উক্ত চৌহানগণ আপনাদের 

ূর্বপুরুষদিগের প্রাচীন গৌরৰ উত্তমরূপে সংরক্ষ! করিতে সক্ষম হইয়াছেন। উক্ত ছুই 
রাঙ্জকুলের মধ্যে ছয়জন বীর পিতৃত্রোহী নিষ্ঠর আরঙগপ্্রীবের হস্ত হইতে বৃদ্ধ শাজিহানকে 
রক্ষা করিবার জন্য অল্নানবদনে আপনাদের হদয়শোণিত দান করিয়াছিলেন *। 

চোহানকুলের অনেক সামস্ত রাজা আপনাদের আবাসভূমি রক্ষা! করিবার জন্য 
পিতৃপুরুষদিগের পবিত্র সনাতনধর্মণ ত্যাগ করিয়াছিলেন 11 কথিত আছে যে, পৃর্থীরাজের 
্রাতুপুত্র ঈশ্বরদাসকর্তৃকই উক্তরূপ জঘন্য উদাহরণ সর্বপ্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। 

_চৌলুক্য বা শোলাস্কি 1 পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শোলাস্কিকুল প্রমার ও চোহান- 
কুলের সমকালেই উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ্রতিহাসিক বৃত্বাস্তের উপযোগী উপকরণাদির 
অভাবপ্রযুক্ত শোলাস্কির পূর্বতন ইতিহাস উদ্ধার কর যায় না। ভট্রদিগের কাব্যগ্রন্থ 

দেখিতে পাওয়া! যায় যে, রাঠোরগণকর্তৃক কণোজ অধিরুত হইবার প্রাক্কালে শোলাস্কিকুল 

বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল | ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভষ্টিগণ যখন 
মরুভূমিতে আমিয়! বাস করিয়াছিলেন, তখন লঙ্গহ ও তোগ্র $ প্রভৃতি কতিপয় যবন 

* এততিন্ন গরা্ীণ ও রঘুগড়ের খীচি, শিরোহীর দেবর, ঝালোরের শনিগুরু, শুবার ও শনিচরের চৌহান 
এবং পাবাগড়ের পাবৈচগণ আপনাপন মাম অক্ষয় রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকের বং শে বিশেষ 

নিদর্শন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। | 

1 চোহানকুলের যে কয়েকটা সম্প্রদায় মুমলমানধরপ অবলম্বন ন করিয়াছিলেন, হাদিগের মধ্যে কামিখানি, 

সর্ববানিঃ লোবানি, কররোয়নি ও বৈছুওয়ানাই বিশেষ প্রসিদ্ধ । | 
 শোলাস্িগোত্র-বিবরণ ;-:“মদওয়ানি শাখা, ভরদাজ গোত্র,গড় লোহকোট নিধাস,_-সরস্বতী 

নদী,__শ্যাসবেদ)-কপিলেশ্বরদেব-কর্দ,মান রিকেন্বর/”তিন পুরওয়ার জিনার,-কিণোজদেবী, অহীপাঁজপুত্র 1” 
$ মালখার সন্তান বলিয়া ইহাদের অগ্থতম নাম মালখানি। উক্ত মালাই সর্বপ্রথম মুসলমা নর 

অবলম্বন করিয়াছিল.। 
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তাহাদিগের বিরুদ্ধে ঘোর শক্রতাঁচরণ করিয়াছিল। কথিত আছে; উক্ত লঙ্গহ ও তোগ্রগণ 

পবিত্র শোলার্িকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া! কালক্রমে মুদলমানধর্মম অবলম্বন 'করিয়াছিল। 

তাহারা পূর্বে মালবার-উপকূলস্থ কল্যান নগরে * বাঁস করিত। সেই কল্যান নগরে 
তাহাদের পূর্বগৌরবের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তন্নগর হইতে শোলাস্ষিকুলের 
একটা শাখা বহির্গত হইয়া কালক্রমে আনহলবারাপত্তনে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

প্রাচীন দৌরকুলে ভোজরাজা নামে যে একজন নরপতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
তাঁহার পর আনহ্লবারাপত্তনে আর কোন সৌররাজা। সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন নাই। 
কেন না সন্বৎ ৯৮৭ (খুঃ ৯৩১) অবে তাহার মৃত্যু হইলে তদীয় দৌহিত্র শোলাহ্ছি মূলরাজ 

তৎসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন | মূলরাজ 1 মাতামহের সিংহাসনে ক্রমাগত 

আঁটান্ন বংসর কাল সমারূট় ছিলেন । তাঁহার লোকাস্তরগমনের পর তন্দীয় পুত্র চন্ত্ররা 

তৎনিংহাঁসন প্রাপ্ত হইলেন। ইহারই রাজত্বকালে দুর্ধর্ষ মুসলমাঁনবীর মহম্মদ গজনান 
বিজয়ী সেনাদল সমভিব্যাহারে আনহুলবাঁরাপত্তনে উপস্থিত হইয়া! তন্নগরের পর্ধনাঁশ- 
সাধন করিলেন | সেই সর্ধসংহারক সমরব্যাপারে মহম্মদ্দ যে বিপুল ধনরত্ব লুণ্ঠন 

করিযাছিলেন, তাহ! সহসা শ্রবণ করিলে অনস্তব বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কিন্ত 

আনহলবারাপত্তনের তাৎকালিক বানিজ্াবি্ষয়িণী উন্নতি .ও শ্রীবুদ্ধির বিষয়. অনুশীলন 

করিয়া দেখিলে হ্কুম্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, তদ্ধিবরণ কোনক্রমেই অমুলক ও অবিশ্বান্ত 

নহে। উন্ত আনহলবার1 তৎকালে সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রধানতম বাঁণিজ্যস্থল বলিয়া 

গ্রদিদ্ধ ছিল। দুর্ধর্ষ মহল্মদ ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণের পুনঃ পুনঃ ভীষণ আক্রমণে 

আনহলবারাপত্তনের সমস্ত শৌণিত শোধিত হইলেও তাহা ক্রমে ক্রমে আপন পূর্ববল 

পুনরুপচয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যে নরপতির রাজত্বকালে তাহ বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও 

খ্যাতিলাভ করিতে পারিয়াছিল, তাঁহার নাম সিন্ধরাঁও জয়সিংহ 11 কর্ণাট ও হিমাচলের 

মধ্যস্থিত দ্বাবিংশতি জনপদ একদা সিদ্ধরায়ের রাজচ্ছত্রতলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু উক্ত 

বিস্তৃত রাজ্য তাহার বংশধরগণ অধিকদিন ভোগ করিতে পারেন নাই । কথিত আছে যে, 
মহারাজ সিদ্ধরায়ের উত্তরাধিকারী কোন কারণ বশতঃ চৌহান পূর্থীরাজের কোপানল 
উদ্দীপিত করাতে তৎ কর্তৃক সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। 

দিদ্ধরায়ের উত্তরাধিকারী রাজ্যচ্যুত হইলে, তৎসিংহাসনে কুমারপালনাঁম! জনৈক 
চৌহান নৃপত্ি আরোহণ করেন | তাহার আরোহণে আনহুলবারাপত্তনে চিরন্তনী 
উত্তরাধিকারবিধির বিপর্যয় হইল, বলিতে হইবে । কেনন! কুষারপাল চোহানকুলে' উৎপন্ন 
হইয়া শোলাক্কির সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । সহায় মিদ্ধয়ায় ও কুমারপাল 

নেলি, 

ঙ্গ ইহ আধুনিক বন্ধের নিকটে অবস্থিত। 

1 মূলরাজের পিতার নাম জয়সিংহ ৷ জন়সিংহ মিনিতাতিিড রট 
ধু সিদ্ধরায় জ়্সিংহ সন্বং, ১১৫* হইতে ১২০১ অন্য পর্ঘযস্ত রাজদ্ব. করিয়াছিলেন প্রসিদ্ধ নিউবিয়ান 

ভূগোলবেতা! এলএদ্রিশি ইহার রাজমভায় উপস্থিত হইয়াছিবেন । এলএরিশিও বলেন চা জ্যসিহ 
বৌদ্ধধর্দাবলম্বী ছিলেন। | 
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উভয়েই বৌদ্ধধর্মের বিশেষ উন্নায়ক ছিলেন। তাহাদের উভয়েরই রাজত্বকালে 
স্থাপত্যের বিশেষ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। কেননা! তৎকালে যে কয়েকটা বিশাঙ্গ 
বিজয়ন্তস্ত বিনিশ্মিত হইয়াছিল, তাহাদের নির্দাণকৌশল অবলোকন করিলে বিস্ময় ও 
আননে অভিভূত হইতে হয় । বলিতে কি, কোন হিন্দুনরপতির রাজত্বকালেই আর্ধ্- 
স্ছপতিশিল্পের সেরূপ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় নাই। : 

মুসলমানবীর সাহাঁবউদ্দীনের প্রতিনিধিগণ ঘোরতর অত্যাচার করিয়া নানান 
শেষ রাজত্ব অতীব কষ্টকর করিয়া তুলিল। তাহাদের সেই প্রচণ্ড উৎপীড়নগ্রভাবে 
তাহার রাজ্যের সমস্ত শাস্তি একবারে বিনষ্ট হইয়| 'গেল। সে সমস্ত অশাস্তি ও উৎপীড়নের 

' প্রতিবিধান করিতে না| পারিয়া অবশেষে তিনি কঠোর ছুঃথে ও মনোবেদনায় ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ কুমারপালের পরলোকগমনের পর বল্প মূলদেব 
ততৎসিংহাসনে সমান হইলেন। এই মূলদেবের মৃত্যুর সহিত সম্বৎ ১২৮৪ (খৃঃ ১২২৮) 

অন্দে আনহলবারাপত্তনে শোলাঙ্কিকুলের রাজত্বাবসান হইল । 

আনহলবারার সিংহাসন শোলাক্বিকুলের হস্তচ্যুত হইল বটে; কিন্তু তাহা বলিয়। 
তাহা শূন্য হইয়া রহিল নাঁ। বিশালদেব নামা আর একজন বীর অচিরে তাহা অধিকার 
করিলেন । সিদ্ধরায়ের বাঘেল! নামক একটা শাখাকুলে বিশালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

মহারাজ বিশালদেব রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইবামাত্রই রাজ্যের শোভাসৌনর্ঘ্য- 
_পরিবর্ধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইতিপূর্বে সনাতনধর্মনবিদ্বেষী মুসলমানদ্িগের ভীষণ 
অত্যাচারে নগ্ররের যে সকল স্থল একবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে সোমনাথদেবের 
মন্দির অন্যতম । সেই পবিত্র মন্দির এবং অন্যান্য তগ্না্টালকসমূৃহ বিশালদেবের স্চারু 

শাননগুণে পুনর্গঠিত ও নূতন শোভায় অলঙ্কত হুইল। এইরূপে বালকরায়দিগের 
লীলাক্ষেত্র আনহলবারাপত্তন ধীরে ধীরে প্রাচীন গৌরব পুনরর্জন করিতেছিল, এমন 

সময়ে শমনানুচরসদৃশ আলাউদ্দীন ভীষণ বিক্রমসহকারে তত্প্রদেশে প্রবেশ করিলেন । 

তাহার সেই প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে ন পারিয়া মহারাজ গিহুলকর্ণ সমরক্ষেত্রে 
নিপাতিত হইলেন । সেই সঙ্গে আনহলবারাপত্তনও বিধ্বস্ত হইয়া! গেল। 

সেই হিন্দুবিদ্বেষী তাতাররাজের নিষ্ট:র প্রতিনিধিগণের ভীষণ দৌরাস্ম্য ও ছুরাকাজ্কা 
সমক্ষে গুর্জর ও সৌরাষ্ট্রের সমৃদ্ধনগর ও উর্করর শস্তক্ষেত্রসমূহ একবারে ঘোর শ্মশান 
সদৃশ হুইয়া পড়িল। চারিদিকেই ভগ্ন অট্টালিকার বিষাদময় বেশ, চারিদিকেই প্রকৃতির 
শোচনীয় মৃত্তি! বলিতে কি সেই নগরের সর্বস্থলেই যেন ছুর্দাস্ত যবনদিগের অত্যাচার 
মুর্তিমান্। তাহার! প্রচণ্ড প্রতিজিঘাংস! ও হুশ্রবৃত্তি কর্তৃক প্রণোদিত হুইয়! আদিনাথের 
পবিত্র মন্দির চূর্ণ বিচুর্ণিত করিয়! ফেলিল' এবং তাহার ধ্বংসরাশি লইয়া তৎস্থলে জনৈক 
মুসলমান ফকিরের সমাধিমন্দির নির্মাণ করিল। এইন্সপে যাহ! কিছু পবিত্র, যাহা কিছু 
সুনার,_সমন্তই ছুর্দাস্ত মুসলমানদিগের বিষম বিদ্বেষে একবারে নষ্ট হইয়! গেল! 

সনাতনযর্দবিদ্বেষী নিষ্ঠ,র মুসলমানদ্িগের অত্যাচারে বিশাল সৌপাষটরপ্রদেশ যে দিন 
উক্তরূপে শোচনীয় শানতৃমিতে পরিণত হইয়! পড়িল, সেই দিন শোলাক্কির রাঁদলন্্ী 
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তাহ! পরিত্যাগ করিয়া! গেলেন )- শোলাক্কিবংশীয়গণ আপনাদের পিতৃপুরুষদিগের রাজা 
হইতে বিতাড়িত হইয়া! আশ্রয়লাভার্থে ভারতের চারিদিকে ধাবমান হইল । সেই দিন 
হইতে শোলাষ্কিকুলের রাজসিংহাসন শতাধিক বর্ষ ব্যাপিয়! শৃন্ত হইয়া! রছিল। দেই 

দীর্ঘকালের মধো কোন হিন্দু নরপতিই তছুপরি আরুঢ় হইলেন না। 
সেই দীর্ঘকারব্যাপিনী অরাঁজকতার পর তক্ষকবংশীয় জনৈক বীরপুরুষ শ্শানতুলা 

সৌরাষট্রগ্রদেশের ভগ্রসিংহানে সমারোহুপ করিলেন এবং অচিরে ততপ্রদেশের পূর্ব 

শোভা অনেক পরিমাণে পুনরুজ্জীবিত করিয়া! তুলিলেন। তাহার নাম শিহরণ তক্ষক। 
শিহরণ সৌরাষ্ট্রের পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করিলেন বটে; কিন্তু ঘে শোলাস্কিগৌরর 
একবার অন্তর্থিত হইয়াছে, তাহার উদ্ধারসাধন করিতে পারিলেন না । কেননা! তিনি 
আপনার পূর্বপুরুষদিগের ধর্মে জলাঞ্জলি দা মুসলমানধর্টে দীক্ষিত হইলেন এবং 
মোজাফার নাম ধারণপূর্ব গুর্জররাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । 

অত্যাচারী মুসলমানদিগের ভীষণ উৎপীড়নে শোলাম্কিযর় বংশতরু সমূলে উৎপাটিত 
হইবার পূর্বে তাহা হইতে যোলটা শাখাকুল সমুত্তূত হইয়াছিল | সেই যোলটা 
শাখাকুলের 'মধ্যে ভাগিলাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই ভাগিলাগণ * যে গ্রদেশে বাল করিত, 

তাহ! অদ্যাপি ভাগেলথও নামে অভিছ্থিত হুইয় থাকে | মহারাজ সিদ্ধরায়ের বংশধরগণ 

দীর্ঘকাল ব্যাপিয়! ভাগেলথণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । 

প্রতিহার ব৷ পুরীহার ।-_পুরীছারকুল যদিও অগ্রিকুলের নিম্নতম আদনে সংস্থিত, 

তথাপি ইহাদের সম্বন্ধে অনেক গৌরবস্থচক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা কখনও 
শ্বাধীনরাজ্য সম্ভোগ করিতে পারেন নাই । ভট্টদ্দিগের কাব্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
পুরীহার নৃপতিগণ চিরকাল দিল্লির তুয়ার অথব। আজমীরের চৌহান নৃপতিগণের অর্ধীনে 
সামন্তরাজারূপে বিরাজিত ছিলেন। সেই অধীন জীবনের মধ্যে তাহার! স্বাধীনত। 
লাভের জনা মধ্যে মধ্যে ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহাদের জীবনচরিত অক্ষয় 
বর্ণ বর্ণে উজ্জলিত হইয়া! রহিয়াছে। শুদ্ধ একটী মাত্র বীরের বিশ্ময়কর বীরাঁচরণে 

পুরীহারকুল খ্যাতিলাভ করিয়াছে । মেই রাজপুতবীরের নাম নাছর রাও। প্রচওবীর 

নাহুর রাও পূর্থীরাজের অধীনে সামস্তরাজারূপে অবস্থিত ছিলেন; কিন্তু সেই অধীনভাবে 

অবস্থিত থাকিয়াও তিনি একদা স্বাভন্ত্য ও স্বাধীনতালীভের জন্য যে কঠোর উদ্যম 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার নাম অন্যান্ত রাজপুতবীরের পবিজ্র তালিকায় স্থান প্রাপ্ত 

হইয়াছে। দিও তাঁহার সে উদ্যম ফলবান্ হয় নাই, তথাপি তাহাতে তাহার বিপুল 
বীরত্বের জলন্ত উদ্দাহরণ পরিদৃশ্তমান রহিয়াছে। 

পুরীহারকুলের প্রাচীন রাজধানীর নাম মন্দবার। ইহা সাধুভাষায় মন্দাক্তি নামে 

অভিহিত হইয়া থাকে । বীরচরিত রাঠোরদিগের প্রাহুর্ভাবের অনেক পূর্বে পুরীহারগণ 
মারবারপ্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন । ইহা আধুনিক যোধপুরের তিন ক্রোশ 

* মহারাজ দিদ্ধরায়ের পুজ ভাগ/রাজ হইতেই বোধ হয় উক্ত পাখাকুলের নাম ভাগিল| হইয়াছে। 
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উত্তরে স্থিত। যদিও মন্দাড্রি এখন অনেক পরিমাণে বিধ্বস্ত, তথাপি ইহার: প্রাচীন 

স্ত্তরাজি ও অট্টালিকাসমূছ্র গঠন দেখিলে ইহার পুর্বগৌরবের অনেক নিদর্শন প্রাণ 
হওয়। যায়। 

কান্কুজ পরিত্যাগ করিয়। আসিয়াই রাঠোরগণ ৫ মন্দবার নগরে আশ্রয়: 
গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার! কৃতজ্ঞতার পৃত মন্তকে গদাঘাত পূর্বক নৃশংস বিশ্বামঘাতকের 

ুন্তিধারণ করিয়া আপনাদিগের আশ্রয়দাতারই' সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। যে 
রাঠোরকর্তৃক উত্তরূপ কদাচরণ আচরিত হইয়াছিল, তাহার নাম চণ্ড। চও গ্ররকৃত 
পাশধর্ান্থসারে উপকারী ও বিশ্রন্ধ ব্যক্তিকে গ্রতিফল প্রদান করিয়া! মনাবাঁরের দুর্গশিরে 

আপনার কুকীপ্ডির নিদর্শন শ্বরূপ রাঠোর-নামান্কিত পত।কা স্থাপন করিলেন। উক্ত 

ঘটনার পুর্বে মিবার রাজগণের প্রচণ্ড প্রতাপবলে পুরীহারকুলের গৌরব অনেক পরিমাণে 

পযু্দন্ত হইয়া গিয়াছিল। পুরীহা'র নৃপতি পূর্বের রাণ! নামে অভিহিত হইতেন।. কিন্ত 
গিহ্লোটরাজ রাহুপ মন্দাদ্রি আক্রমণ করিয়া! তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং 
আপনার জয়ের নিদর্শন স্বরূপ তাহার সেই “রাণ।” উপাধি কাঁড়িয়া লইয়াছিলেন * | 

পুরীহারকুল আজি ভারতের চারিদিকেই বিস্তৃত হইয়া! পড়িয়াছে। কিন্ত দুঃখের 
বিষয় তাহাদিগের মধ্যে কোন নৃপতিকেই স্বাধীন জীবন সন্তোগ করিতে দেখিতে গাওয়া 
যায় না। কোহারী, সিন্দ ও চম্বলনদের সঙ্গমস্থলে পুরীহারদিগের একটা প্রাচীন উপনিবেশ 

অদ্যাপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । সে উপনিবেশটা চতুর্ধিংশতি গ্রাম ও অসংখ্য 

কুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর সমষ্টি মাত্র। পুরীহারকুলের মেই প্রাচীন জনপদ পূর্বে সিন্ধিয়ার 

অধিকারতুক্ত ছিল; কিন্তু বৃটিষসিংহ আবশ্তকবোধে তাহা আপনার বিরাট রাজ্যের 
অন্তর্গত করিয়। লইলেন। 

পুরীহারকুল সর্বসমেত দ্বাদশ শাখায় বিভক্ত । সেই দ্বাদশ শাখার মধ্যে ইন্দো ও 

সিন্ধিলই বিশেষ প্রসিদ্ধ। লুনীনদীর 1 তীরভূমে এই ছুই শাখাকুলের সামান্ত নিদর্শন 
অদ্যাপি দেখিতে পাওয়1 যায়। 

মৌর।--একদ1 এই জাতি ভারতীয় ইতিবৃত্তে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছিল, 
একদা! ইহাদিগের বিপুল গৌরবে ভারতবর্ষ গৌরবান্থিত হইয়াছিল ,--ভারতবাসিগণ 
ইহাদের কীষ্তি ও গৌরবের বিষয় সাহলাদে কীর্তন করিয়াছিল । কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ আজ 

ভারতের কোন স্থলেই ইহ্াদিগের সে কীন্তি, ঘষে গৌরব ও সে প্রতিষ্ঠার জীবস্ত নিদর্শন 

পরিলক্ষিত হয় না। ঘদি ডট্টদিগের কাব্যগ্রস্থে সৌরকুলের তৎ্সমন্ত বিষয় বর্ণিত না 

থাকিত, তাহা। হইলে বোধ হয়'ভারতের ইতিহাস হইতে ইহার মহনীয় নাম এত দিন 
অপসারিত হইয়া ঘাইত | মৌরকুলের উৎপত্তি-বিঝরণ আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ 
অবিদ্দিত। কেননা চন্ত্র সুর্য উভয়কুলেই ইহাদিগের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায় না। 
সেই জন্য মহাত্মা টড্ সাহেব ইহাকে শাকোতৎপন্ন বলিয়! অনুমান করিয়াছেন। 

* যে পুরীহার বৃপতিকে পরাজয় করিয়! রাহুপ «“রাণা”' উপাধি প্রাপ্ত হইয়্াছিলেন, তাহার নাম মকুল। 

1 মারবার রায্স্যের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ততাগ দিয়া এই নদী প্রবাহিত হইয়াছে । 



রাজপুত-জাতির ইতিবৃত্ত । ৫৫ 

যদি ভারত ভূমিকে ইহীদিগের আদিম আবাসভূমি বলিয়া! গ্রহণ না কর! হয়, তাহ! 

হইলে অবস্থাই স্বীকার করিতে হইবে যে? অতি প্রাচীনকালে ইহাদের বংশতরু ভারতক্ষেত্রে 

রোপিত হইয়াছিল । কেনন] ভ্টগ্রস্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিবারেশ্বরদিগের 

পূর্বপুরুষগণ যৎকালে বপ্পভীগুরের আধিপত্যে সমারূঢ ছিলেন, তথন তাহারা ইহাদের 

সহিত বৈবাহিকসন্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ হইতেন | 
সৌরগণ যে, হুর্য্যোপাসক ছিলেন, তাহা ইহাদের বিশিষ্ট অভিধাই সম্পূর্ণ দম 

করিয়া দিতেছে । ইহাদের ধী নাম হইতেই সৌরাষ্ট্রের * নামকরণ হইয়াছে। ইহার! 
অনেকগুলি নগর স্থাপন করিয়াছিলেন; সেই সকল নগ্বরের মধ্যে দেববন্দরই বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। সৌরাষ্ট্রের উপকুলস্থিত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ উক্ত দেববন্দর নামে অভিহিত 
হইত । সোমনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির ও অন্যান্য সামান্য সামান্য দেবালয় ইহাদিগের দ্বারা 
প্রতিঠিত হইয়াছিল । 

কথিত আছে দেববন্দরের অধিপতি দস্থ্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়৷ ভিন্নদেশবাঁসী বণিক- 

দিগের পোত হইতে পণাদ্রব্জাত অপহরণ করিতেন; সেই জন্য জলনিধি তৎগ্রতি 
নিতান্ত রুষ্ট হইয়া তাহার নগরকে গ্রাস করিয়াছিলেন । দেববন্দর যেরূপ নিয়ভূমে অবস্থিত 
ছিল, তাহাতে এরূপ কিন্বদস্তী নিতাস্ত অমূলক বলিয়! গৃহীত হইতে গারে না। কিন্ত | 

ভারতের তাৎকালিক বাণিজ্যবিষয়িণী অবস্থা আলোচনা করিলে আর একটী সত্যের 

উপলব্ধি হইতেছে । ভাঁরত তৎকালে আরবদেশের সহিত বাণিজ্যস্ত্রে আবদ্ধ ছিল। 

আরবীয় বণিকগণ আপনাদিগের পণ্যদ্রবারাজি লইয়া সৌরাষট্ী প্রদেশে আগমন করিত ১ 

কেনন] উক্ত রাজ্যই তৎকালে ভারতের প্রধান বাণিজ্য-স্থল বলিয়। গ্রমিদ্ধ ছিল। হয়ত 

দেববন্দরের সৌররাজ তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন; সেইজন্য 
তাহারা সদলে সৌরাই্-উপকূলে আপতিত হইয়। ততপ্রদেশ ধবংম করিয়] দিয়াছিল। 
এইরূপ কোন প্রকার ছুর্ঘটন| নিবন্ধন দেববন্দ্র যে, উৎসাদিত হইয়াছিল, তাহার যাথার্থয 
মিবারের ইতিবৃত্তে এক প্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে । উক্ত রাজ্যের ইতিহা সপ্রন্থে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, সৌরগণ দেববন্দর হইতে বিতাড়িত হইলে মিবারের নৃপতিগণ 
তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদ্নান করিয়াছিলেন । | 

অনস্তর সম্বং ৮০২ খূঃ ৭৪৬) অবে সৌরকুলোৎপন্ন বাণরাজা আনহলবারাপত্তন 

সংস্থাপন করিলেন। ইতিপূর্বে বরভীই সৌরাষটরপ্রদেশের রাজধানী বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু আনহলবাঁরাপত্তন প্রতিষ্ঠাপিত হইবার পর তাহার আর সে 
গৌরব রহিল না। তখন মহারাজ বাণের অভিনব রাজধানীই তাহার স্থল 
অধিকাঁর করিল। 

মহারাজ বাঁণের বংশধরগণ কর্তৃক আনহ্লবারাপত্তন একশত চৌরাশি বৎসর পর্য্স্ত 
অধিকৃত ছিল। তথায় তাহারা আটপুরুষ ধরিয়া] ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরিশেষে 

শি 

* নৌরাষই, সৌঝরাষট্ী শবের অপত্রংশ মাত্র। 

পপ 



৫৬ ... রাজগ্থান। 

তাহাদের শেষ রাজা ভোজ মরপতি আপনার ভাগিনেয় কর্তৃক পদচ্যুত হইলে আনহুল- 

বারাপত্তন হইতে সৌরকুলের আধিপত্য একবারে পর্ধ্যবসিত হইয়! যায় & | 

তক্ষক ।--অতি প্রাটীনকালে যে সকল বীর অভিযানোদ্যত হইয়! হুদূর শাকদ্ধীপ 
হইতে তাঁরতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তাছাদিগের মধ্যে তক্ষকই সর্বপ্রধান। ইহারই- 

বিশাল বংশতরু হইতে ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমুভ্ভূত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয্াছিল। 

যেজ্িতবংশ অসংখ্য গোত্রে বিভিন্ন, যাহার সেই অসংখ্য গোত্র হইতে অসংখ্য 

মহাবীর উৎপন্ন হইয়া একদ| সমগ্র মহীমণ্ডলকে বীরদর্পে বিকম্পিত করিয়াছিল; তাহাও 

এই তক্ষকবংশের পূর্বে প্রতিষ্ঠা পায় নাই। 
আবুলগাঁজি উক্ত তক্ষককে তুর্কের তনয় 1 তনক, চৈন ইতিহাসবেতৃগণ তুকযুক এবং 

ফ্রাবো তকারি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । এই তকারিগণ গ্রীকাধিকৃত স্ুপ্রসিদ্ধ বক্তিয়ারাজ্য 
ংস করিয়া আশিয়ামণ্ডলের একটী ৰিশাল দেশকে আপনাদের নামানুসারে তকারিস্থান 

বা তুর্কিস্থান নামে নির্দেশ করিয়াছিলেন । 

ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, টেষ্ট) তক্ষক ও তাকদিগের প্রাচীন ইতিহাসসন্বন্ধে 
অনেকগুলি শিলালিপি রাজস্থানের অনেকস্থলে আবিষ্কৃত হইয়াছিল; সেই সকল শিলা- 
লিপিত্তে উক্ত তক্ষকদিগের আচারব্যবহ্থারের বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, পুরাণকথিত 

তক্ষকদিগের আচারব্যবহারের সহিত তাহার লমূহ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া ঘায়। এই 

* ইতিপূর্ব্বে শোলাক্কিকুল-বিবরণে লিখিত হইয়াছে যে, ৯৩১ থুঃ অন্জে তোজরাজের মৃত্যু হইলে তীয় 
দৌহিত্র মূলরাজ তৎসিংহাননে সমার্ঢ হইয়াছিলেন 7 কিন্তু এস্থলে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীতা পরিলক্ষিত 
হইতেছে। টড্সাহেব কি জনা যে, এরূপ গৌলযোগ উদ্খাপিত করিয়াছেন ; তাহা বুঝিতে গারা যায় না। 

এদিকে এল্ফিন্ষ্টোন প্রণীত “ভারতবর্ষের ইতিহাসে” আর এক প্রকার বিবরণ দেখিতে পাওয়। যায়। 

মহোদয় এল্ধিন্ষ্টোন বলেন,_-“নৌরকুলের শেষ রাজা অপুত্রক অবস্থায় ৯৩১ থৃঃ অকে পরলোক গমন 
করিলে তদীয় জামাতা তৎমিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।” (00101108600915 [7180 ০1 17018, 1, 211.) 

এক্ষণে এই কল মতের মধ্যে কোনটা গ্রহণীয় তাহ। মীমাংসা কর! ডু্ধর। এই নকল মত ভিন্নাকারের 

বটে ) বিস্তু বিশেষ 'সতর্কতার সহিত পাঠ করিলে ইহাদিগের মধ্যে এক প্রকার গৃঢ় এঁক্য দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই তিনটা মতবাদ পাঠ করিয়। নিশ্চয় উপলব্ধি হইতেছে যে, ৯৩১ খুঃ অব সৌরকুলের পধ্যবসান 

হইলে চৌলুকারাজ পত্তনে আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি সৌরকুলোৎপ্ন কোন রমণীর গর্ভে জন্ম 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । এক্ষণে সেই রমণীর শ্বামী ন। পুত্র রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা লইয়াই গোল- 

যোগের উৎপত্তি। বিশেষ বিবেচন! করিয়া দেখিলে এই নিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মাতামহের মৃত্যু 
হইলে মূলরাঞ্জ ততসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অগ্রাপ্তব্যবহার থাকাতে বোধ হয় তাহার পিত। 
জয়দিংহ রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিয়াছিলেন । 

শ আবুলগাজি বলেন,__নৌক। পরিত্যাগ পূর্ধ্বক ধরাতলে অবতরণ করিয়া নোয়া আপনার পুক্রত্রয়ের 
মধ্যে অবনীমণ্ডল ভাগ করিয়া দিলেন। তাহার প্রথম তনয়ছ্বয় অন্যান্য রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে কনিষ্ঠ 

জাফেট “কত্তপ সামাথ”? নামক একটা প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন । কাম্পিয়ন হুদ ও ভারতবর্ষের মধাস্থিত প্রদেশ 
উক্ত “কত্বপ নামাখ”? নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কথিত আছে জাফেট তথায় সার্থক স্বিশত বংনর রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন ! তাহার সর্ধবসমেত আটটা পুত্র নগ্লাত 8 সেই আট পুত্রের মধ্যে প্রথম তুর্ক ও সপ্তম 

কামারি বিশেষ প্রলিদ্ব। 

তর্কের চারি পুত্র। তন্বধোে জ্োষ্ঠের নাম তনক। তনক হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরে মোগল নামে 
এক ব্যক্তি অবতীর্ণ হইগ়াছিলেন। প্রঙ্গিদ্ধ অগজ স্ব! উদ্ক মোগলের পুত। 



রাজপুত-জাতির ইতিবৃত্ত । ৫৭ 

তক্ষকজাতি হইতে ভারতীয় আর্ধ্যগণের যে, বহুল অনিষ্ট সাঁধিত হইয়াছিল; অনেক আর্্য- 

নৃপতি যে, ইহাদিগের জুরাচরণে অকালে গতজীবন হইয়াছিলেন ; তগবান্ কষ্ছ্বৈপায়নে; 

অমৃতময় অনুপম মহাকা ব্যগ্রস্থে তাহার নুম্পষ্ট উদাহরণ বিন্যস্ত রহিয়াছে । মোহকরী 

কল্পনার নিবিড়জালের অত্যন্তরে তিনি যে সকল অমূল্য এঁতিহাসিক রত্বনিহিত করিয়াছেল+ 

তাহা সম্পরণক্ূপে উদ্ধৃত হইলে ভারতে একটা নৃতন যুগের অবতারণা হুইবে। পৌরবনৃপত্তি 
মহারাজ পরীক্ষিত কুরচরিত তক্ষকদিগের বিষদংশনে গতায়ু হইলে তদীয় তনয় জনমেজয় 
পিতৃঘাতী নৃশংসদিগের নিষ্ট,রাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য যে মহাসর্পযজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহ! হিন্দুসস্তানমাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু এই রূপকের 
আবরণে যে ঁতিহাসিক সত্য গ্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহ! কয়জন ভাঁরতসস্তানের বিদিত 

আছে? এ সত্যের আবিষ্কার করা বিশেষ চিস্তাসাপেক্ষ নহে; ক্ষণকাল ভাবিয়। 

দেখিলে ইহ! আপন। হইতেই বিশদ হইয়া! আইসে *। 

যৎকালে মহাবীর আলেকজন্দার আভিযানোদ্দেশে ভারতভূমে আপতিত হইযাছিলেন; ঃ 
তখন পারোপমিশন 1 পর্বতে কতকগুলি তক্ষক বাস করিত। কথিত আছে যে, 

যে তক্ষকশীল তাহাকে আন্ুকুল্য দান করিবার জন্য মহারাজ পুরুর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়1- 

ছিলেন, তিনি একজন উক্ত তক্ষকবংশসভ্ভূত নরপতি। অপিচ ভর্টিদিগের ইতিহাসে 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাবালিস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়৷ ভারতভূমে পুনঃগ্রবেশ 

করিবার সময় তাহার! সিন্ধুনদীতীরবর্ভী তক্ষকদিগের প্রাচীন আবাসতৃমি কাড়িয়। 
লইয়াছিলেন। উক্ত তক্ষকদিগের শালিবাহনপুর নামে একটি নগরী ছিল। ভঙ্টিগণ 
তাহাঁও অধিকার করিক্নাছিলেন। এ ঘটন] ৩০০৮ যৌধিষিরাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। 

এক্ষণে সুষ্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে) যে শালিবাহন হিন্দুরাজচক্রবর্তী মহারাজ তুয়ার 
বিক্রমকে পরাজিত করিয়াছিলেন; তিনিই উক্ত শালিবাহনপুরীর প্রতিষ্ঠাত1। 

* এরূপ ব্রপকময়ী বর্ণন! পাঠ করিলেই হঠাৎ ইহা অলীক বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু যতই গভীর 
বিতর্কের সহিত পাঠ করা যায়, ততই ইহা! হইতে ক্রমিক ধঁতিহাসিক নত্যের আবিষ্কার হইতে থাকে। 

কাল্পনিক সর্পের বিষয় ছাড়িয়া দিলে অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, কোন তক্ষক, মহারাজ পরীক্ষিৎকে অস্থায় 
রূপে গুপ্ত হতা! করিয়াছিল ; তদনুসারে পিতৃঘাতী পাষওদিগের পাঁপাচরণের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান 
করিবার জন্ঠ জনমেজয় তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়। নিষ্টররূপে অনলে বিদগ্ধ করিয়াছিলেন । এরূপ বিবরণ 

যে, নিতান্ত আনুমানিক নহে, তাহার সত্যতা নিযলিখিত : বৃত্তান্ত পাঠ করিলে অনেক পরিমাণে উপলন্ধ হইতে 

পারিবে। ১৮১১ থৃষ্টাবে মহাত্মা টড. সাহেব চন্বলনদেয় সৈকতড়ুমিস্থ গুজরগড় নামক স্থান জরিপ করিবার 
জন্য গমন করিয়াছিলেন । উক্ত গুজরগড়ে গুজর নামে একটী দুর্ধর্ষ ও প্রচওবিক্রাস্ত জাতি বাদ করিত। 
টড, সাহেব তথায় গমনপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, উদ্ত গুজরদিণের হৃর্যামলনামে জনৈক অধিপতি 
ছিলেন। তিনি উক্ত প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীকে এক রজনী মধ শৃঙ্থলাবদ্ধ, করিয়। অ্বণস্ত-অনলপূর্ণ 
এক একটা বৃহৎ বৃহৎ গর্ভে তাহাদিগের প্রতোককে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন! এইযপে হতভাগাগণ 
বৃশংসাচরণের সহিত নিহত হইয়াছিল! এই ভীষণ রোমহ্র্ষণ কাণ্ড অধিক দিন হইল সংঘটিত হয় নাই। 
যখন ইতিহানে এরূপ ভয়াবহ “নরমেধ” যজ্রের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন 0 
জনমেজয়ের নাগযজ্ঞ কি অমূলক ? 

1 হিন্দুকুশের দক্ষিণস্থ পর্ধবতমালা পারোপমিশন নাষে অভিহিত হইয়! খাকে। ইহা ভি 
নিকটে অবস্থিত। কাবুলনদী ইহার পাদতল বিধৌত করিয়। গ্রবাহিত হইয়াছে। 



৫৮ | রাজস্থান । 

অনেকে অনুমান করেন যে, শ্রী্ট পূর্বে ষষ্ট বা সপ্তম শতার্ষীতে তক্ষকগণ মহাবীর 

শিগুনাগের অধিনেতৃত্বে তারতভূমে গ্রবেশ করিয়াছিল; এ অনুমান অনেক পরিমাণে 

যুক্তিসিদ্ধ বলিয়! গৃহীত হইতে পারে । কেনন1 অন্যান্য ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় 

যে, ঠিক প্র সময়েই তক্ষকগণ মিশর ও সিরিয়ার রাঙ্গ্যে আপতিত হইয়া বিপুল বিক্রম 

সহকারে তত্বৎ প্রদেশ পধুঠুদন্ত করিয়] দিয়াছিল। 

প্রাচীন তক্ষককুলের বৃত্বান্ত-বর্ণনে আর অধিক আড়ম্বর এক্ষণে অনাবশ্কীয়। আমর! 

তাহাদিগের বর্তমান বংশধরদিগের বিষয় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভট্রদিগের 

কাব্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়। যায় যে, গিহ্লোটগণ কর্তৃক চিতোর অধিকৃত হইবার 

প্রাক্কালে তক্ষককুলোডুত জনৈক মৌর্ধ্যনূপতি তন্নগরের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। 

তৎপরে চিতোরের সিংহাসনে গিহ্লোটদিগের আধিপত্য দৃীকৃত হইলে পর মুসলমান- 

দিগের প্রচণ্ড আক্রমণে যৎকালে তাহা বিকম্পিত হইয়াছিলঃ তখন অনেক. হিন্দুনরপতি 

হবদেশ ও সজাতিপ্রেমে উৎসাহিত হুইয়! গিহ্লোটরাজের সহায়তা করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে 

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সকল হিন্দুনরপতির মধ্যে আঁশিরগড়পতি * তক্ষকরাজের 

নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায়। উক্ত আশিরগড়ে তাহারা অনেক দিন পর্য্যস্ত রাজত্ব 

করিয়াছিলেন। কবিবর চীদভট্ট বর্ণন করিয়াছেন যে, তাহাদের জনৈক বংশধর দিললীশ্বর 

পৃথীরাজের সেনাদলের একজন প্রধান অধিনায়করূপে নিয়োজিত ছিলেন । 

ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, তক্ষককুলোত্তত শিহরণ নামধেয় জটৈক নরপতি 

পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া! মুসলমানধর্শে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। উক্ত শিহরণ 

হইতে ক্রমান্বয়ে চতুর্দশ জন নরপতি গুর্জরের সিংহাসনে সমীরোহণ করিয়াছিলেন । 

পরিশেষে তাহাদের শেষ নরপতি মোজাফার যে দিন ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলেন 

সেই দিন বীর তক্ষকের বিশাল বংশতরু সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়িল। 

যে বীরজাঁতি একদা বিপুল বিক্রম ও গৌরব অর্জন করিয়া রাজস্থানের ছত্রিশ 

রাজকুলের মধ্যে আসন লাভ করিতে পারিয়াছিল, আজি তাহাদের কোন নিদর্শনই 

ভাঁরতের কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। 

জিত।__রাঁজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলের সকল পুরাতন তালিকাতেই জিতদিগের 

নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও ইহারা রাজপুত বলিয়! উল্লিখিত হয় 

নাই এবং কোন রাঁজপুতই ইহার্দিগ্রের সহিত বৈবাহিক সন্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ হয়েন নাই। 

জিতদ্দিগের পুরাতন ইতিবত্সন্বদ্ধে ইতিপূর্বে প্রচুর সমালোচন! প্রদত্ত হইয়াছে। 

এক্ষণে তাহাদিগের সেই প্রাচীন রীতিনীতির আর অধিক অনুশীলন আবশ্তকীয় বলিয়া 

বোধ হইতেছে না| ভ্রিতগণ মহারাজ সাইরসের রাঁজত্বকাল হইতে খুষ্টয় চতুর্দাশ শতাবী 

পর্য্যন্ত সেই সকল রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার অক্ষুপ্ভাবে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। 

* ইহ। খানেশনামক জনপদের মধ্যে স্থিত; এক্ষণে কুটিষ রাজ্যের অস্তরগত। 

1 কবিবর টাদ্ভট্ট কর্তৃক ইনি *পৃ্বীরাজের" ধ্বঞ্জবাহক বলিয়া অতিহিত হইয়।ছিলেন। ইহা নাম 

গশুতন্ক। 



রাজপুত'জাতির ইতিবৃ। ৫৯ 

কিন্তু উক্ত সময্বের পরেই ভাহারা পিতৃপুরুষদ্দিগের পৌত্তলিক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া! 
মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল। হেরোডোটস বলেন যে, জিতগণ তৎপুর্বের 

একেশ্বরবার্দী ছিল, এবং তাহারা আত্মার অমরত্ব বিশ্বাস করিত। অপিচ দিগান্েন 

চৈন ইতিহাসবেতৃদিগের প্রকটিত বৃত্বাস্ত হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন 

যে, অতি প্রাচীনকালে তাহার! বুদ্ধধর্মীবলম্বী ছিল। 

জিতজাতিসন্বন্ধে যতপ্রকাঁর কিন্বদ্তী শ্রুত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ের সারসঙ্কলন 
করিলে প্রতীত হইবে যে, সিদ্ধুনদের পশ্চিম পারস্থ কোন একটা প্রদেশ ইহাদের আদিম 
আবাসভূমি এবং ইহার যদুকুল হইতে উত্ভৃত। থুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর একখানি শিলালিপি 
মহাত্মা টড সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে যে, উক্ত বংশীয় 
কোন নরপতি যদুকুলোৎপন্না এক রমণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন *। বোধ হয় 
এই সত্ব অবলম্বন করিয়া জিতগণ আপনাদিগকে যছবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকে। 

উক্ত পঞ্চম শতাঁষীর কত পূর্বে যে, জিতগণ রাজস্থানে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহ! 
নিরাকরণ করা যাঁয় না। কিন্তু তাহাঁদিগের জীবনী বিশেষ রূপে অনুশীলন করিলে 

স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া! যায় বে, খৃষ্টায় ৪৪০ অব জিতজাতির গৌরবের একটী অভিনব 

যুগ। এ সময় তাহাদের প্রচণ্ড বী্যানলে সমগ্র আঁশিয়। ও মুরোপথ ও একবারে বিদগ্ধ 
হইয়া গিয়াছিল 1। 

সিন্ধুনদতীরবর্তধ শালিবাহনপুর % হইতে বিতাড়িত হইলে যাদবগণ শতক উত্তীর্ণ 
হট! ভারতীয় মরুভূমিনিবাসী দেহিয়া ও জোহিয়! রাজপুতদিগের, নগরমধ্যে আশ্রয় 

* কোটার কিঞ্চিৎ দক্ষিণন্থ ্বলতীরে কুন্শোয়৷ নামে একটা সামান্য নগর আছে । ভত্রত্য কোন একটা 
দেবমন্দিরে মহাত্মা! টড সাহেব ১৮২০ থৃঃ অবে একখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন'। শালপুরাধিপতি 
মহারাজ শালীন্ত্রজিতের গুণগোৌরবাখ্যানের পর উক্ত শিলালিপির একস্থানে লিখিত আছে, উত্ত নরপতি 
শালীন র কুলে দেবঙ্গলি নামে আর একজন বীর জন্মস্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্রের নাম শমুক। 

শঘুক হইতে দিগল সমুডুত হইয়াছিলেন। দিগল, যছুবংশীয়। ছুই রমণীর পাগিগ্রহণ করিয়াছিলেন | 

দিগলের গরমে উক্ত রমণীদ্বয়ের একজনের গর্ভে বীরনরেল্স নামে একটা পুত্র সগ্রাত হয়েন। এই জন্যই বোধ 

হয় জিতগণ আপনাদিগকে তক্ষককুলসম্ভৃত বলিয়! গ্রহণ করিতে হইবে । কেনন! আর একখানি শিলালিপির 
হৃচনাতেই লিখিত আছে “আমার শক্রকে নমস্কার । তাহার গৌরবের বিষয় আমি কেমন করিয়! বর্ণন 
করিব ? যে বিখ্যাতজিত কাখিদ তগবতী রুদ্রানীর স্তনকুস্তনি:স্থত অমুতোপন পয়ঃপানে গৌরবাস্থিত? ষাহার 

পূর্বপুরুষ বীর তুক্ষণ (তক্ষক) দেবদেব মহাদেবের গলদেশে হারম্বরূপ বিরাজ করেন ।_-” ইহাতে নিশ্চয় 
বুঝিতে পার! যাইতেছে ষে, জিতগণ আপনাদিগকে যছুকুলোভ্ভত বলিয়। পরিচিত করিলেও তক্ষক হইতে উৎগন্ন। 

1 ৪৪৭৯ থৃঃ অব (জিত) ভ্রাতৃদ্বয় হেঞ্জিষ্ট ও হর্ষ জাটলাগড হইতে আপনাদিগের বিজয়ী সেনাদল 
শ্বেতদ্বীপে চালিত করিয়া তথায় প্রসিদ্ধ কেট্টরাজ্য প্রতিষ্ঠা! করিয়াছিলেন। একদিকে যেমন ভাহার। ৰীরোন্মাদে 
মত্ত হইয়া প্রচণ্ড বিক্রমসহকারে উপ্বনিঝিষ্ট হইলেন, অন্য দিকে সেইরূপ তাহাদের স্বজাতীয় অন্যান্ত ভ্রাতৃগণ 
আপনাপন বিজয়পতাকা জগতের অন্যান্ত স্থলে রোপণ করিতে লাগিলেন। বিক্রমকেশরী এলারিকের 
বীরত্বাভিনয় যেমন একদিকে সমাপিত হইল, সেইরূপ পৃথিবীর অস্থ প্রান্তে স্পেন ও আফিকার বিশাল বক্ষে 
থিয়োডোরিক ও জেনিনেরিক ভীষণ বলসহকারে অতিষাত হইলেন। রর 

ইহার অন্যতম নাম শালপুর | খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতার্ধীতে এই নগরের বিশেষ গৌরবের বিবরণ পাওয়া 
যায়। তৎকালে ইহা পঞ্চনদ প্রদেশের একটা প্রধান নগর বলিয়া খ্যাত ছিল। শোলাক্ষিকুলোৎগন্ন মৃহারাজ 
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গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিয়ৎকাল পরেই তাহারা তখায় দেরওয়াল স্থাপন করেন। উক্ত 

দেরওয়াল নগরে কিছুকাল অবস্থিত থাকিলে তীহার1 মুসলমানদিগের গীড়ানে ইসলামধর্ম 
অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্বধর্শ্যুত হইলে তাঁহারা জাট নামে অভিহিত 
হইতে লাঞ্িলেন। যছুদিগের প্রাচীন ভট্টগ্রন্থে উক্ত জাটসন্বন্ধে প্রায় বিংশতি শাখার 

বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহাহউক, জিতজাতি পঞ্চনদগ্রদেশে উপনিবিষ্ট 
হুইয়া অনেক দিন অবধি অক্ষুণ্ন প্রতীপে বিরাজিত ছিল। মহম্মদ গজনানের আক্রমণ 

বৃত্তান্ত পাঠ করিলে এ বিবরণের সম্যতা সম্যক উপলব্ধ হইতে পারিবে । কথিত 
আছে যে, মহম্মদ যখন সৌরাষ্ট্রের অভিযান হইতে শ্বদেশে প্রতিগমন করিতেছিলেন, 
তখন উক্ত জিতগণ তাহাকে এরূপ পীড়ন ও অবমাননা করিয়াছিল যে, তিনি 
তাহাদ্দিগের ছুরাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জনা হিজিরা ৪১৬ 
(খৃঃ ১০২৬) অন্দে একটি বৃহৎ সেনাদল সজ্জিত করিয়া পঞ্চনদপ্রদেশে পুনর্ধার 
আপতিত হইলেন। এই যুদ্ধসন্বন্ধে ফেরিস্তা গ্রন্থে যাহ! লিখিত আছে, তাহার অন্থৃবাদ 

নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
“যৌদশৈলরাজির * পদতল বিধৌত করিয়া! যে তরঙ্গিনী প্রবাহিত হইতেছে, তাহার 

তটবর্তী মুলতানের চতুঃপার্থস্থিত প্রদেশসমূহে জিতগণ বাস করিত। মহম্মদ মুলতানে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, জিতদিগের আবাসতৃি প্রকাও প্রকাণ্ড নদনদীদ্বারা 
পরিবেষ্টিত। অতএব জলযুদ্ধ ভিন্ন অন্ত প্রকার যুদ্ধের স্থুবিধা হইবে ন] জানিয়া তিনি 
পঞ্চদশশত তরণী 1 প্রস্তত করিলেন। জিভজাতি যে নৌযুদ্ধে বিশেষ পটু, তাহ! মহম্মদ 
জানিতেন, সুতরাং তিনি আপনার অরিগুলিকে নিরাপদে রাখিবার জন্য ভাহাদের 
প্রত্যেকের অগ্রভাগ ছয়টা করিয়া লৌহশলাকা সংস্থাপন করিলেন এবং প্রতি নৌকায় 
বিংশতি জন করিয়া ধুর্ধর এবং কতকগুলি অগ্নযদ্রীপক গোলক সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। 

শক্রকূলের উচ্ছেদসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া! নরনাথ মহম্মদ মুলতানে থাকিয়া যুদ্ধব্যাপার 
অবলোকন করিতে লাগিলেন ৷ এদিকে জিতগণ আপনাদ্দিগের পুত্রকলত্র্দিগকে 

মিন্কুমাগরে 4 প্রেরণ করিয়া চারি সহত্র (কাহার মতে অষ্টসহত্্) সুসজ্জিত যুদ্ধতরণী 

সমভিব্যাহারে গজানপিগের সম্মুখীন হইল। অচিরে উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম 
সমারন্ধ হইল। কিন্তু মুসলমানদিগের নৌকার অগ্রভাগে যে সকল লৌহ্শৃল উদ্যত 

কুমারপালের রাজত্বসন্বন্ধে একথানি শিল।লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, কুমারপাল 
উক্ত শালপুর পর্য্যন্ত শ্বীন্ন বিজয়িনী সেনা পরিচালিত করিয়াছিলেন । ৰ 

* যডুকুল ধ্বংসের পর হতাবশিষ্ট ষাদবগণ আপনাদিগের স্ত্রী পুত্রাদি সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ 

করিয়! সিক্ধুনদের দোয়াবে কিন্নৎকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তদনুম্ারে ততগ্রদেশ 'যহুফাঁডাঙগ' নামে 

অভিহিত হইয়া থাকে । 
1 উক্ত স্থানের নিকটেই মহাবীর আলেকজনার স্বীয় বৃহতী ভরণী নির্দাগ করিয়াছিলেন । 
 হপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্ত| ডো উক্ত সিন্ধুলাগগরকে একটা স্বীপ বলি! বর্ণন করিয়াছেন) কিন্তু বাস্তবিক 

রেড হা বলেন বে চৌ ফেরত জন্যাদ করিতে করিতে জনে স্থলে ব্রমে পতিত 
ছম। 
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চিল, তংসমুদায়ের আঘাতে জিতদ্িগের অনেক তরণী ভিন্ন হইয়া জলমগ্ন হুইল, এবং 

যে সকল তরি সেই লমুদ্ায় তীক্ষুশূলের প্রহার হইতে নিষ্কৃতি পাইল, সেগুলি আবার 

আগ্েয় গোলকন্পর্শে দগ্ধ হইয়া গেল। এইক্ধপে জিতদিগের তরপীসমূহ জলমগ্ন ও 

বিদগ্ধ হইলে তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিমাত্র অতিকষ্টে জীবন রক্ষা! করিতে পাইল। 
কিন্তু যাহারা মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিল, তাহারা তদপেক্ষা! কঠোরতর যন্ত্রণাময় 
কারাবরোধের হস্ত হইতে পরিত্রীণ পাইল ন1” 

সেই ভয়াবহ কালসমরে যে, সমস্ত দিতবংশ নির্মল হইয়াছিল, তাহা কৌনক্রমে 
ুক্তিসিদ্ধ বলিয়া! গৃহীত হইতে পারে না। অবন্ত কতিপয় ব্যক্তি প্রাণরক্ষা করিতে 
পারিয়াছিল। যাহারা সেই প্রচণ্ড সমরানল হইতে জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, 
তাহারা যহন্মদের ভীষণ বিদ্বেষানল হইতে মুক্তিলাভ করিবার, জন্য অন্যস্থানে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা পঞ্চনদপ্রদেশকে একবারে ত্যাগ করিতে 

পারে নাই। স্বদেশ পরিহার করিয়া তাহারা যে রমণীয় পঞ্জাবক্ষেত্রে উপনিবিষ্ট 
হইয়াছিল, শতসহুত বিপদেও তাহা! পরিত্যাগ করিতে পারে নাই *। মহম্মদের নিদারুণ 

জিঘাংসায় তাহারা উচ্ছিন্ন হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাদের প্রকাণ্ড সমিতির ষে 
কয়েকটামাত্র ব্যক্তি জীবিত ছিল, কালক্রমে তাহার! বিপুল বল অর্জন করিক্না গৌরবের 
উচ্চতম ঘোপানে সমারূঢ় হইতে পারিয়াছিল 1। 

হন।--শাকদ্বীপীয় যে সমস্ত বীরগণ রাজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে আসন 
প্রাপ্ত হইয়াছে, হুন তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ঠিক কোন সময়ে যে, এই 
বীরজাতি অভিযানোদ্দেশে ভারতভূমে আপতিত হইয়াছিল, তাহা ষথার্থরূপে নিরূপণ 

করা স্থকঠিন। কাত্তি, বল্ল, মাকবাহন প্রতৃতি যে কতিপয় শাকদ্বীপীমজাতি বিশীল 
সৌরাষ্ট্র-প্রায়দ্বীপে এখনও বাস করিতেছে, বোধ হয় তাহাঁদের সহিত সমকীলেই 

হনগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল । 

, একখানি শিলালিপিতে খোদিত আছে যে, “বিহারপ্রদেশের কোন পতি দিখ্বিজয় 

কালে অন্যান্য দেশ জয় করিয়৷ পর হুনদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন।” এই ঘটনার 

বে নাতির কোনরূপ বিবরণ জার কোথাও দেখিতে পাওয়া যায নাঃ ভৎপরে 
* যে জিতবীরদিগের প্রচও পদতরে একদা সমগ্র বিশ্ব বিকম্পিত হইয়াছিল ; আজি তাহাদিগের বঙমান 

বংশধরগণ শান্তিময় কৃষিজীবনে কালাতিবাহন করিতেছে । ইহাদিগকে দেখিলে মেই বিক্রমান্থিত জিতের 

বংশসন্ভৃত বলিয়া কখনই জ্ঞান হয় না । পঞ্জাবে ইহারা অদ্যাপি জিতনামে প্রসিদ্ধ । কিন্তু ভারতবর্ষের 
অন্যান্ত স্থানে ইহাদের সে নামের স্বল্প পরিবর্তন হইয়াছে।- গঙ্গাযমুনার সৈকততূমে ইহারা জ্যাট এবং 
সৌরাষটপ্রদেশে জাট নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে অনেকেই আবার মুললমানধর্থে দীক্ষিত হইয়াছে । 

1 অনেকে অনুমান করেন ষে, মহাত্মা গুরুগোবিন্দ সিংহ জিতদিগকে লইয়াই শিখসমিতি সৃষ্টি করিয়া- 
ছিলেন । ] - 

উক্ত ঘটনার অনেক যে পুর্বে হ্ুনগণ ভারতীয় আর্ধাদিগের নিকট পরিচিত ছিল, তাহার বাখার্থ্য 
পাগাদি গ্রন্থ গাঠ করিলে সম্যক 'উগলন্ধ হইতে পারিবে । পুরাকালে বশিষ্বিষবামিতে যে মহালময় 



৬২ .. ব্বাজস্থান। 

'মিবারের প্রাচীন ভট্টদিগের কাব্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয্া! যায় যে, যখন চিতোরপুরী 
মুদলমানগণকর্তৃক সর্বপ্রথম আক্রান্ত হইয়াছিল; তখন যে সমস্ত নরপৃতি তদ্রক্ষার্থে 
অসিধারণ করিয়াছিলেন, হুনরাজ উ্ুউসিংহ। তীহাদের মধ্যে অন্যতম। খ্যাতনাম 

 ইতিহাসবেত্ব! দিগায়েন বলেন যে, উন্গুটশব্দ একটী বিশাল হুন অথবা মোগলসমিতির 
অভিধামাত্র। কিন্তু'আবুলগাজির মতে উক্ত উজুটশবের অন্যর্ূপ অর্থ প্রতীত হইয়া! 
থাকে। তিনি বলেন, যে তাতারগণ চীনের প্রচণ্ড প্রাকার রক্ষা করিত, তাহার 
উদ্ুট নামে অভিহিত হইত। উক্ত উ্গুটদিগের একজন স্বতন্ত্র হপতি ছিলেন; তিনি 
তাহাদিগের নিকট উচ্চ রেতন ও সন্মান প্রাপ্ত হইতেন। প্রসিদ্ধ দ্িএন্ভিল মহোদয়ের 

'বর্ণানুষারে বুঝিতে পারা যায় যে, হৃনগণ ভারতবর্ষের উত্তরতভাগে বাস করিত। যদি 
ইঙ্টারই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে অবশ্য ধরিতে হইবে ফে? 
উক্ত হুনগণ কালক্রমে ভারততভূমে প্রবেশ করিয়া সৌরাষ্ ও মিবাররাজ্যে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত 
'হুইয়াছিলেন । | 

অতি প্রাচীন কালে চম্বলনদের তীরভূমে বারোল্লিনাঁমে একটী নগরী ছিল; কথিত 
আছে হ্ুনগণ সেই নগরীতেই সর্ধ প্রথম উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তথায় তাহারা অতি 

অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া আপনাদের গৌরব ও কীন্তির স্মৃতিচিহ্ন 
স্বরূপ কয়েকটা অট্রালিক! নিন্ীণ করিয়াছিল । এক্ষণে ভিনসরোর ষখীয় অবস্থিত, কথিত 
আছে হুনগণ তথায় সেনগড় চৌরী নামে একটা বিশাল ও মনোরম্য প্রমোদবাটা স্থাপন 
করিয়াছিল । ূ 

গুর্জরের ইতিবৃত্তে ইহাঁ'দিগের সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে 

নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায় যে, হুনগণ গ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাববীতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ 
করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সে প্রতিষ্ঠা ও গৌরব হইতে যদিও তাহারা এক্ষণে সম্পূর্ণ 

বিচ্যুত, তখাপি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহাদের সেই পূর্বগৌরবের ছুই 
চারিটা নিদর্শন সৌরাষ্ট্রের স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। একদা যে ভীম পরাক্রাস্ত 

সুনজাতির এ্রচণ্ড পদতলে সমস্ত 'আঁশিয়া ও যুরোপথণ্ড বিদলিত হইয়াছিল, শত শত 
নগর গ্রাম ও জনস্থানভূভাগ যাহাদের ভীষণ বীর্ধ্যানলে দগ্ধ হইয়া! গিয়াছিল, আজি 

যুরোপ ও 87357 স্থানে স্থানে তাহাদের কিছু কিছু নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াথাকে। 

উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে যে সকল বীর তপোঁধন বশিষ্ঠর নহায়তায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, 

তাহাদিগের মধ্যে হুনদিগের নামোলেখ দেখিতে পাওয়া যায়। র 
চিবুকাংশ্চ পুলিন্দাংশ্চ চীনান্ হনান্ সকেরলান্। 
সসর্জ ফেনতঃ মা গৌন্ে চ্ছান্ বহুবিধানগি । 

| মহাভারত, আদিগর্ব্ব | 
ভাপিচ রযুবংশের চতুর্থ সর্গে ০ পাঁওয়া ঘায় যে, মহারাজ রঘু দিখিজয়ে বহির্গত হইয়া হৃনদিগকে 

অয় করিয়াছিলেন |. | | 
তত্র ইনাবরোধানাং ডতৃ সুব্যক্তবিত্রমম্। 

 কপৌলপাটলাদেশি বডুব রঘুচেষ্টতমূ॥ ৬॥ 



রাঁজপুত-জাঁতির ইতিবৃত্ত ৬৩ 

কাততি।_কাত্বিজাতির সম্বন্ধে ইতিপূর্ববে অনেক বিষয় বিবরিত হইয়াছে ;. এক্ষণে 
ইহার্দিগের আচারব্যবহার ও রীতিনীতিসম্বন্ধে সংক্ষেপে আরও কিছু আলোচিত 
হইতেছে। রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রপ্রদেশের সরুল ভট্টগ্রস্থের মতান্ুসারে ইহারা! রাঁজ- 
স্থানর ছত্রিশ রাঁজকুলের মধ্যে আসন প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহারা যে একদ সোরাসট্র- 

প্রদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠ। প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার যাথার্থ্য তত্প্রদ্বেশবাসী ভ্টদিগের কাব্য- 
গ্রন্থে একপ্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে । ইহাদেরই প্রতিষ্ঠী ও গৌরবের প্রভাবে 
সৌরাষ্ট্রের পরিবর্তে কাত্তিবার নাম প্রচলিত হইয়াছে। 

যে সকল জাতি শাকদীপ হইতে উপনিবিষ্ট হইয়া সৌরাষ্টপ্রদেশে একদা! আধিপত্য 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই আপনাদিগের পূর্বপুকরুষদিগের রীতি 
নীতি পরিতাগ করিয়াছে; কিন্ত কাত্তিজাতি অদ্যাপি আপনাদিগ্ের মৌলিকতা সমভাবে 
সংরক্ষাঁ করিতেছে। ইহাদের আচারব্যবহার, ধর্শীলোচনা এরং বেশবিন্যাস ষমস্তই 
এখনও একভাবে রহিয়াছে । 

যৎকালে মাসিডোনীয় মহাবীর আলেকজন্দার অভিযানোদ্দেশে ভারতভূমে প্রবেশ 
'করিয়াছিলেন, কাত্তিগণ তৎকালে সিন্ধুনদের পঞ্চশীখার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল।. 

কথিত আছে, ইহার! বিজয়ী সেকেন্দারকে এরূপ উৎপীড়িত করিয়াছিল, যে, তিনি 

ইহাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবাঁর জন্য স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। সে 
যুদ্ধে আলেকজন্দার অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করিতে পারিষ্বাছিলেন। তাহার অনেক 

পুণ্যবল বলিতে হইবে যে, সমস্ত প্রাচ্য ও প্রতিচ্যমণ্ডলের অধিকাংশ জয় করিয়া অবশেষে. 
সিন্ধুনদতীরবত্তী কান্তিদিগের হস্তে তীহাকে আত্মজীবন বিসর্জন করিতে হয় নাই। 

সেই সুদূর পঞ্চনদ প্রদেশের দক্ষিণপূর্বপ্রীস্ত পরিত্যাগ করিয়। খৃীয় অষ্টম শতাব্দীর 
গ্রাকৃকালে কাত্বিগণ সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে উপনিবিষ্ট হইল। যশন্সীরের পূর্বতন ভট্টদ্দিগের 
কাব্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাত্তিজাতি যাদবদিগের সহিত অনেকবার 

অনেক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

যে কালসমরে রাঁজপুতকুলতিলক মহারাজ পৃ্থীরাজ স্বদেশের স্বাধীনতা হইতে ৰঞ্চিত 

হয়েন, তাহাতে যে সমস্ত বীরগণ তাহার ও তদীয় প্রতিদবন্দী ক্রুরাচারী জয়ঠাদের 
সৈনাপত্যে নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে কাতিগণই অধিক। যদিও. ইষ্ীরা তৎকালে 
আনহলবারাপত্তনের অধিপতির অধীনে সামস্তরাজাবূপে অবস্থিত ছিলেন, তথাপি বিশেষ 
অনুশীলন করিয়! দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হুইবে যে, ইহারা থেচছাবপাতাই তাহাদিগের 
সহায়তায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । 

কাত্তিগণ আজিও কুর্ধ্যদেরের পুজা করিয়া থাকে । শাস্তিময় জীবমে ইহারা অত্যন্ত 
বীতরাগ ; দস্থ্যতারলম্বনে জীবিকার্জন করিতে ইহার! অত্যন্ত ভালবাসে । সে জীবিকা, 

সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট হইলেও ইহার! তাহাতেই সন্তষ্ট থাকে। যখন প্রকাণ্ড তুরঙ্গোপরি 
আর্ঢ় হইয়। কাঁত্তিবীর বৃহৎ শুলধারণ পূর্বক. পথিকদিগের. নিকট হইতে প্পথকর” গ্রহণ, 
করিতে থাকে, তখন ইহার আর আননের লীম। পরিসীমা থাকে না । 



৬৪  বাজস্থান। 

. কল্প ।__কি নৃতন কিপুরাতন সকল ভট্গ্রন্থেই ছত্রিশ রাজকুলের অন্যতম আসনে ব্লকে 

সমাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। ভট্টগণ কর্তৃক ইহার! “ণাট্রা মুলতানক! রাও” নাঁষে 
অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে বৌধ হয়, ইহারা সিন্ধুনদ্বের সৈকততূমে বাঁস করিত। 

বল্পগণ আপনাদিগকে ক্্য্যবংশীয় বলিয়। পরিচিত করিয়া থাকে; এবং আত্মপরিচয় 

দুঢ় করিবার জন্য ঘোষণা! করে যে, রামতনয় লবের বংশে বল্প বা বাগপা নামে এক বীর 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনিই তাহাঁদ্িগের গোত্রপতি। বল্লগণ সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে 
প্রবিষ্ট হইয়াই প্রাচীন ধঙ্কনগরে অবস্থিত হইয়াছিল। উক্ত ধঙ্কনগর. অতি 
প্রাচীনকালে মঙ্গীপত্তন নামে অভিহিত হইত। কিছুকালের মধ্যেই তাহার! উক্ত 
নগরের চতুংপার্স্থ গ্রদেশ জয় করিল। তাহাতেই তাহা বল্পকষেত্র নাম প্রাপ্ত হইল। 

আর.এক দল বল্পের বিবরণ পাওয়া যায়। তাহারা ইন্দুবংশে আপনাদিগের উদ্ভব 

সপ্রমাণ করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে, সিন্ধুনদতীরবর্তী আরোর নগরে যে বাহিলক 
বৃপতিগণ বাস করিতেন, তাহারাই তাহাদের পূর্বপুরুষ। এক্ষণে প্রকৃত পক্ষে বল্লকুল 
যে, কোন্ বংশে সমুস্ভুত, তাহ! মীমাংসা! কর! কঠিন। | 

ৃষ্ায় ত্রয়োদশ. শতাব্দীতে বল্পগণ বিশেষ প্রাছুভূতি হইয়াছিল। সেই কালে তা' 
সময়ে সময়ে মিবারক্ষেত্রে আপতিত হইত। কথিত আছে গিহ্লোটবীর হামির তজ্জন্য 
তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের নৃপতিকে বধ করিয়াছিলেন। 

ঝাল। মাকবাহন।--ঝালাকুল রাজপুত বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু চন্র, সৃর্ধ্য ও 

অগ্নিকুলে ইহাদের কোন বিবরণই পরিলক্ষিত হয় না । বোধ হ্য় ইন! ভারতের উত্তর 
দেশ হইতে সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছেল। 

শুদ্ধ একটা মাত্র কার্ধ্যনিবন্ধন ঝালাকুল ভারতে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ 

করিতে পারিয়াছে। সেকার্ধ্য অসামান্য ; তাহ! বিশ্ময়কর বীরত্ব ও অমানুষিক আত্ম- 

ত্যাগের নামান্তর বলিয়া! প্রসিদ্ধ । বীরপুস্বব প্রতাপ যেদিন দরিল্লীশ্বর আকবরের প্রচণ্ড 

সেনাদলকর্তৃক ভীষণরূপে আক্রান্ত হয়েন, সেই দিন ঝালাবংশীয় একজন বীরপুরুষ 
আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিয়! তাহার জীরন রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই অপূর্ব 
আত্মোৎসর্গ ও বীরাচরণ জন্ত ঝালাবংশীয়গণ সেই দিন হইতে রাঙ্পুতকুলে বিশেষ 
সম্মান প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । 

কোন ইতিহাসেই ঝালাকুলের প্রাচীন বিবরণ পাঁওয়া যায় ন! এবং ঠিক কোন্ সময় 
যে, ইহারা দৌরাষ্টগ্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের কোন বৃত্তান্তই কুত্রাপি 
পরিলক্ষিত হয় না। তবে এই মাত্র জানিতে পার! যায় যে, মুসলমান কর্তৃক চিতোর 
যখন সর্ব প্রথম আক্রাস্ত হইয়াছিল, তখন তারতবর্ষীয় অন্ঠান্ত রাজপুতবীরের ন্যায় 
ঝালাগণও আপনাপন মেনাদল সমভিব্যাহারে চিতোরেশ্বরের সহায়তায় ু্ধকষত্র অবতীর্ণ 

হইয়াছিলেন *। 
নেম 

ও জঙ্গ্র প্রভৃতি কয়েধটী সমৃদ্ধ নগরে উক্ত ঝালাবার সুশোভিত। 



পুত্র উতিত।.... ৬৫ 
জৈত্ব, জিন্ব বা কামারী।-_ইহারা অতি প্রাচীনকালে সৌরাষ্ট্রে গ্রতিষ্া প্রাপ্ত 

হইয়াছিল। সকল কুলতালিকাগ্রস্থেই কামারীগণ রাজপুত বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছে। : 
কিন্ত কোন রাজপুতের সহিত ইহাদের কোন প্রকার সন্ন্ধবন্ধনের বিবরণ কুত্রাপি 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 

কামারীদিগের প্রাচীন জীবনীসম্বন্ধে অতি সামান্য বৃত্বাস্ত প্রকটিত আছে; তাহাও 

আবার নিবিড় কল্পনাজালে তৃশ সমাচছন্ন। বীর হনুমানের বংশসম্তুত বলিয়া ইহারা 

আত্মপরিচয় প্রদান করিয়! থাকে; এবং উক্ত মত দৃ়ীকরণ করিবার জন্য আপনাদিগের 

বৃপতিকে “গঞ্চিরিয়া” অর্থাৎ দীর্ঘলামুল বলিয়া সগর্ধ্বে পরিচিত করে। 

অতি প্রাচীনকালে কামারীগণ গুমলী নামক নগরে রাঁজত্ব করিত। ত্গ্রস্থে 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথায় ইহাদের বংশীয় একশত আটজন নৃপতি রাজন্ব 
করিয়াছিল। খৃষ্টায় অষ্টম শতাবীতে তাহার! এতদূর প্রাছূর্ভত হইয়া উঠিয়াছিল যে, 
দিল্লীর পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ তুয়ার অনঙ্গপালের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে 
গারিয়াছিল। কিন্তু জৈত্বগণ সে গৌরব অধিককাঁল ভোগ করিতে পারে নাই; কেননা 
ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে শিহলকামার নাম! ইহাদের জনৈক 
নৃপতি শক্রগণ কর্তৃক গুমলী রাজধানী হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। সেই দিন জৈত্ব- 
দিগের যে অধঃপতন হইল, তাহা হইতে আর ইহারা৷ উখিত হইতে পারিল না *। 

গোহিল।--ইহা'রা একদা বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল; কিন্ত 

কালের অপরিবর্তনীয় বিধানান্ুসারে সে খ্যাতি ও সে প্রতিষ্ঠা আজ্ কোথায় অন্তরহথিতি 

হইয়া গিয়াছে। আজ্ ইহাদের বর্তমান বংশধর সেই পূর্ব গৌরবের স্থৃতিকে বিসর্জন 
পূর্বক বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়! স্থথে ছুঃখে এক প্রকারে চারা নির্ববাহ 
করিতেছে । 

গোহিলগণ সর্বপ্রথম লুনীনদীর তীরস্থ জুনাক্ষীরগড় নামক জনপদে অবস্থিত 
,হইয়াছিল। কোথা হইতে এবং কোন্ সময়ে যে, ইহার! তথায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, 
তাহা নিরূপণ কর! কঠিন। কথিত আছে ক্ষীরবো নামক জনৈক হিরা বধ 
করিয়া! ইহাদের পূর্বপুরুষগণ উক্ত গ্রদেশ হস্তগত করিয়াছিল। 

উক্ত ক্ষীরগড়ের সিংহাসনে গোহিলগণ অন্ন বিংশতি পুরুষ ধরিয়! রাজস্ব 
করিয়াছিল। পরিশেষে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দুর্ধর্ষ রাঠোরবীরগণ প্রাহ্রূত হইয়! 
তাহাদিগকে তংপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়! দিয়াছিলেন, তদনস্তর তাহার সৌরাষ্ট 
প্রদেশের অন্তর্গত পরমগড় নামক স্থানে কিয়ৎকালের জন্য আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তন্নগর অল্পকালের মধ্যে বিধবস্ত হইল। তখন গোহিলগণ 
ছুই দলে বিভক্ত হইয়া. ছুইটা ভিন্ন ভিন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। এক দল 

* এই জৈত্ব হইতে দৌরাষ্ট্রের একটা জনপদ জৈত্ববার নাম প্রাণ্ত হইয়াছে। উল্ত, প্রারহীগের 
পশ্চিমোপকূলে ইহাদের বর্তমান বাসস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা অধুনা পুরবন্দর নামে নি 
জৈত্ববৃপতিগণ «রাণা” উপাধি ধারণ বরেন। 



৬৬ (রাজস্থান। 

বাগোয়! নামক জনপদে গমন পূর্বক তত্রত্য অধিপতির আশ্রয়চ্ছায়াতলে বিরাম লাভ 
করিল। অপরটা শিহোৌরে উপস্থিত হুয়া! তন্সিকটে ভাওনগর ও গগে! স্থাপন করিল। 
উক্ত ভাওনগর মাহী উপসাগরের তীরভূমে স্থাপিত।_-উহাই আধুনিক গোহিলদ্িগের 
আবাসতৃমি। গোহিলদিগের নামানুসারে সৌরাষ্রউপদ্বীপের পুর্বভাগ গোহিলবার 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে। | 
সারব্য বা সারীয়াম্প ।--ইহাঁদের খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠার কোন নিদর্শনই ভারতের 

কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না)__ আজি লোকশ্রুত গল্প ও কিন্বদস্তীই ইহাদের পূর্ব খ্যাতি ও 
প্রতিষ্ঠার একমাত্র পরিচয়স্থল। ভট্টকবিকুলের কুলাখ্যানগ্রস্থে সারব্যণ “ক্ষত্রিয়সার১ 
বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে? কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাঁদের দারত্বের কোন উদাহ্রণই কোন 

গ্রন্থেই পাওয়] যায় না । 
সিলার বা শ্লার।_সারব্যের ন্যায় এই সিলারদিগের শুদ্ধ নামমাত্র আজি কালের 

বিশাল সমাধিক্ষেত্রে অবশিষ্ট রহিয়াছে। আজি সেই নামই তাহাদের পুর্ব জীবনের 
অন্ফূট শেষ প্রতিচ্ছায়া-_তাহাদেরপূর্ব গৌরবের শেষ স্ৃতিচিন্ন। 

টোলিমী ও পাশ্চাত্য প্রদেশের অন্যান্য প্রাচীন ভূগোলবেতগণ সৌরাষ্ট্রপ্রদেশকে 
লারিক নামে আখ্যাত করিতেন। অনেকে অনুমান করেন যে, উক্ত লারিক শব এই 
স্লার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? একদা এই লারজাতি সৌরাষ্ট প্রদেশে বিশেষ খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে, মহারাজ সিদ্ধরায় জয়সিংহ ইহাদিগকে আঁপনার 
রাজ্য হইতে একবারে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আজি সে খ্যাতি শুদ্ধ নাম 
মাত্রে অবশিষ্ট রহিয়াছে । আজি বৌদ্ধধর্মীবলম্্মী কতিপয় বণিকসম্প্রদায় ভিন্ন আর 

কাহাকেও এই নামে আত্মপরিচয় প্রদান করিতে দেখা যায় না । 
দেবী।--এই জাতি একদা সৌরাষ্ট্রে প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু ততসম্বন্ধে আজি কোন 

বিশেষ বিবরণই পাওয়া যায় না।-লোকশ্রুতি মাত্র আজি ইহাদের সেই প্রাচীন 
খ্যাতির পরিচায়ক। ইহাদের উৎপত্তিসন্বন্ধে কোন বিশেষ সন্ত্োষকর বৃত্বাস্ত পরিলক্ষিত 
হয় না। কোন কোন ভট্ট দেবীদিগকে যছুকুলের অন্যতম শাখা বলিয়! বর্ণন করিম্বাছেন; 
কিস্ত তদ্বিষয়ে কোন বিশিষ্ট গ্রমাণই প্রকটিত করেন নাই। 

গর।-__-এই গর জাতি একদা! রাজস্থানে খ্যাতি ও সন্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে; কিন্ত 
ইহারা কদাপি বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রভূত্ব লাভ করিতে পারে নাই । অনেকে বলেন যে, 
বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজগণ এই কুল হইতে উৎপন্ন হইয়৷ আপনাদের নামানুসারে 
লক্ষণাবতী নগরীর নামকরণ করিয়াছিলেন । 

প্রাচীন ভষ্দিগের কাব্যগ্রন্থে ইহ্থীরা “আজমিরের গর” বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন) 
ইহাতে বৌধ হয় যে, ইহারা চৌহানদদিগের পূর্বে ততপ্রদ্েশে আধিপত্য প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। আনেক ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গরগণ ঘআর্্যবীর পৃর্থীরাজের 
ভীষণ সমরাঁভিনয়ে অনেকবার সহায়তা করিয়াছিলেন; কিন্ধ ছুঃখের বিষয় আজি 
গরদিগের প্রাচীন গৌরবের কোন নিদর্শনই কুত্রাপি পরিক্ষিত হয় না। 



রাজপুত-জাতির ইতিৃত্। 
৬ 

দর বা দোদা।_সকল বংশপত্রিকাঁতেই ইহাদের নামোন্েখ দেখিতে পাওয়া যায় 

বটে; কিন্ত ইহাদের জীবনীসন্বন্ধে কোন বিবরণই কোন ভট্টগ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। 

চৌহানবীর পূর্বীরাজ যে দরদিগের উপর জয়লাভ করিয়া আপনাকে বিশেষ গৌরবাস্থিত 

মনে করিয়াছিলেন, আজি অনস্ত কালসাগরের অন্তস্তলে তাহাদের পুরাবৃত প্রোথিত 

হইয়! পড়িয়াছে! 
_ ঘরওয়াল।-_ঘরওয়ালকুল রাজপুতোচিত বদ অলন্কৃত ছিল; বোধ হয় সেই জন্যই 
ইহা রাজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে অন্যতম আনন প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্ত 
অদ্যাবধি কোন রা রা রি রান রা জামা? 

ঘরওয়ালগণ সর্ব প্রথম কাঁশীতে বাস করিত। ইহাদের একটী শাখাকুল বুন্দেল নামে 

অভিহিত হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করেন যে, এই বুনেল হইতেই বুন্দেলখণ্ডের 
নামকরণ হইয়াছে । কালক্রমে এই বুন্দেলা নামই ঘরওয়ালের পরিবর্তে প্রসিদ্ধ 
হইয়া উঠিল। 

ৃষীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (১২০৭ খৃঃ অবে) মানবীর নামে জনৈক বীরপুরুষ্ বুনেলা 
কুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহা হইতেই উক্ত বংশের গৌরবের স্ত্রপাত হয়। 

মাঁনবীরের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষে মধুকর শী নামে এক প্রতিষ্ঠাবান্ নরপতি জন্মগ্রহণ 

করেন। মধুকর কর্তৃকই প্রসিদ্ধ অর্চারাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। মোগলকুলতিলক 
আকবরের রাজত্বকাল হইতে বুন্দেলাদিগের বীরাচরণের বিশেষ বিবরণ পরিলক্ষিত হইয় 
থাকে। মোগলসআটের আনুকুল্য করিবার জন্য ইহ্টীরা একদ| যে অসীম বীরত্ব ও 

প্রভৃতক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাঁর যথার্থ বিবরণ আকবর, সাঁজিহাঁন ও আরঙ্গ- 

জীবের জীবনীমধ্যে জলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । 

বীরগুজর ।-_ভট্টগণকর্তৃক ইহারা হূর্য্যবংশীয় বলিয়া বণিত হইয়াছে । গিহেলাটদ্দিগের 
্যায় ইহারা শ্রীরামচন্্রের পুত্র লব হইতে আপনাদের উৎপত্তি সপ্রমাণ করিয়া থাকে। 
রীরগুজর একদা ধুন্দর প্রদেশে * বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মাছেরী জনপদের 
প্রসিদ্ধ রাজোরগিরিছুর্গে 1 ইহারা অনেক দিন ধরিয়! সে প্রতিষ্ঠা ভোগ করিয়াছিল । 
কিন্ত কুশীবহগণ কালক্রমে প্রাদুভূতি হইয়া! ইহাদিগকে তত্ৎ স্ান হইতে বিদুরিত করিয়া 
দিয্লাছিলেন। 

সেনগড়।- ইহাদের সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণই কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না; এবং 
ইহীরা৷ কখনও গোৌরৰ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল কি না, তাহারও নিরাঁকরণ 
করিতে পারা যায় না। ুনাটবর্জী জগমোহনপুর এই সেনগড়ফুলের প্রাচীন গৌরবের 
একমাত্র পরিচযন্থল । | 

* জয়পুর ও মাথারি প্রাচীন ধুন্বর জনপদের অন্তভূ্ত ছিল । 
1 বর্তমান রাজগড়ের আটক্রোশ পশ্চিমে রাজোর ছুর্গের তগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়| যায়। উ্ত 

ছর্গে তগৰান্ নীললবণ্ঠের একটা প্রাচীন মন্দির আছে মে মন্দিরের গাত্র নানা ্রকার শিলালিপিতে 
অলস্কৃত। 



৬৯ রাজস্থান | 

শিকারবল 1-__সেনগড়ের গ্তায় শিকারবলও রাজস্থানের নৃপতিকুলের মধ্যে কখনও 

প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতি লাঁত করিতে পারে নাই। চম্বলনদতীরবর্তী যছুবতীর মিকটে ইহারা! 
শিকারবার নামে যে জনপদ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা! এক্ষণে গোয়ালিয়রের অস্ততূ-্ত। 

বাইস।_-এই কুল ছত্রিশ রাছকুলের মধ্যে আসন প্রাপ্ত হইয়াছে বটে; কিন্ত 
চান্দবদ্ধাই ও কুমারপালচরিতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায় না; সুতরাং ইহা 

যে কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, তাহা নহজেই বুঝা যাইতেছে। বাইস 
এক্ষণে অসংখ্য শাখাকুলে বিতক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 

দাহিয়া ।--ইহ! একটা প্রাটীন রাজকুল। সিম্কু ও শতক্রর সঙ্গমস্থলে ইহার! বাস 
করিত। যশল্সীরের ভ্টিদিগের কুলাখ্যানগ্রন্থে ইহাদের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। 
ইহাদের নাম ও বাসস্থানের বিষয় বিবেচনা! করিলে সুম্পষ্ট প্রতীত হইবে ষে, ইহারাই 
আলেকজন্দার-নির্দিষ্ট দাহী | 

জৈহা ।__ইহারা' দাহিয়াদিগের সহিত প্রায় একত্রে বাম করিত এবং সেই জন্তই 
ইহাদের নাম দাহিয়ার সহিত একত্র যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। একত্রে কিয়ংকাল 
বাস করার পর জৈহাগণ গার! পার হইয়া ভারতীয় মরুভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। 
প্রাচীন ভ্টগ্রন্থে ইহারা “জঙ্গলদেশপতি” নামে বণিত হইয়াছে। 

মোহিল ।-_কি বিশেষ গুণবশতঃ ইহারা যে, রাজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে 

অন্ততম আসন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠ| দুষ্ষর। তট্টদিগের কাব্যগ্রন্থে এতৎ- 

সম্বন্ধে যে কিছু পুরাতন বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহাতে এই প্রতীত হয় যে, বর্তমান 

বিকাণীর রাজ্য যথায় স্থাপিত, ইহার! তথায় রাজতৃ করিত) পরে রাঠোরগণ ততপ্রদেশে 
উপস্থিত হইয়| ইহাঁদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল। 

নিকুম্প।-_-সকল ভ্টগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়। যায় যে, নিকুম্প এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। 
কিন্ত কোন্ গুণবশতঃ যে, ইহারা সেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিল; তাহার 

কোন বিবরণই কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। গিহ্লোটগণবর্তৃক মগুলগড় অধিরুতু 
হইবার পুর্বে তাহ! নিকুল্পকুলের শীসনাধীনে অবস্থিত ছিল। 

রাঁজপালী।__ইহার সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণই প্রকটিত নাই। সকল ভ্টগ্রন্থেই 

ইহারা রাঁজপখলি, রাজপালিক বা শুদ্ধ পাল নামে অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন 
যে, রাজপাল শকজাতি হইতে উৎপন্ন। 

দ|হির।- শুদ্ধ কুমারপালচরিতের বর্ণনানুসারে ইহাকে রাজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলের 
মধ্যে আসন দীন করা যাইতে পারে। বস্ততঃ ইহাদিগের প্ররূত ইতিহাস অদ্যাবধি 

সঙ্কলিত হয় নাই। মুসলমানকর্তৃক চিতোরপুরী সর্বপ্রথম আক্রান্ত হইলে যে সকল 
নরপতিগণ চিতোরেশ্বরের সহায়তায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়্াছিলেন, তীহাদের মধ্যে 

্ গিহ্কোটকুলতালিকার লিপিকরদিগের প্রমাদবশতঃ “দেবিল', শব্দ “িল্লি” বলিয়! লিখিত হইয়াছে। 
কিন্ত বিশেষ অন্গুশীলন করিয়! দেখিলে নিশ্চয় বুঝিতে পারা যাইবে যেঃযে ঘটনা কীর্তনকালে উক্ত দেবিল শব্ব 



রাজপুত-জাতির ইতিবৃত্ত । ্ ৬৯ 

অবস্থিত ছিল। আবুল ফজের যে দেবিলপতির শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় উল্লেখ টাযান 
তিনি উক্ত দাহিরকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 

দাহিম] |_-একদ1 এই রাজকুল বিপুল ক্ষমত| ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারছিল: ; 

একদা ইহার বীরচরিত নৃপতিগণের অস্ত গৌরবগরিমায় রা'জপুতকুল গৌরবাস্থিত 

হইয়াছিল; কিন্তু অনন্ত কালশ্রোতের প্রচণ্ড প্রবাহে পতিত হইয়া! সেই ক্ষমতা, সেই 

গ্রতিষ্ঠা,_সেই গৌরবগরিম1 যে, কোথায় অদৃশ্ত হইয়! গিয়াছে, তাহার ইয়তা। নাই। 
বিয়ানা নামক প্রসিদ্ধ গিরিছুর্গ ইহাদের অধিকারভূক্ত ছিল। চৌহানবীর পৃর্থীরাজের 
অধীনে ইস্বারা! সামস্তরাজারূপে অবস্থিত 'ছিলেন। সেই সামস্তভাবে কাঁলযাঁপন করিয়া 

 ইন্ীরা একদ| যে প্রচণ্ড বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার জীবস্ত বর্ণনা মহাঁকবি 

 চাদভট্রের অমৃতময় মহাঁকাব্যে ুম্পষ্ট গ্রকটিত রহিয়াছে। দিল্লীশ্বর পৃর্থীরাজের সময় 
এই বীরবংশের তিনটা বীরভ্রাত1 তাহার অধীনে তিনটা উচ্চতম পদে নিযুক্ত ছিলেন । 
সেই ত্রাতৃত্রয়ের নীম কৈমাস, পুন্দির ও চৌন্দ রাও। জ্যেষ্ঠ কৈমাস, দিল্লীশ্বরের অন্যতম 
প্রধান মন্ত্রী; তিনি যতদিন সেই পদে আরূঢ় ছিলেন, ততদ্দিন চৌহানরাজের জীবনী 
উজ্জলতম আলোকে বিভাত হইয়! উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় পুন্দির, ভারতের সম্মুখভাগ- 

রক্ষণার্থ লাহোরে অবস্থিত ছিলেন। তৃতীয় চৌন্দ রায়, পৃর্ীরাজের প্রধান সেনাপতি । 

প্রসিদ্ধ কাগ্গারনদী-তটের কালসমরে যেদিন ভারতগৌরব-রবি অন্তমিত হইলেন, সেই 
দিন দাহিমবীর চৌন্দ রায় যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রদীপ্ত 
বিবরণ মহাকাব্য বর্দাই গ্রন্থে জলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । এমন কি, সাহাবুদ্দীনের 
সমমাময়িক মুসলমান ইতিহাসবেতবগণও দাহিমের সেই বিম্ময়কর বীরত্ব মুক্তকণ্ঠে 
ক্বীকার করিয়। আপনাদের ইতিহাসগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, “উক্ত খাঁদে রাওয়ের * প্রচণ্ড 

অসি হইতে সাছাবুদ্দীন অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।” সেই দুর্দিনে 

ভারতের সেই সার্বজনীন গ্রলয়কালে হতভাগ্য তভারতসস্তানগণের অনিবার্ধ্য অধঃপতনের 
সহিত পৃর্থীরাজের অন্যতম প্রধান সহায়_যৰনদর্পহারী মহাবীর চৌন্ব রায়ের বীর 
দাহিমাকুল সমূলে উচ্ছিন্ন হইল 11 

উল্লেখিত হইয়াছে ; সে সময়ে দিল্লিশব্দ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। চিতোরের ভট্টদিগের কাব্যগ্রস্থে দেবিল 
রাজবংশসম্বন্ধে স্বল্প বিবরণ পরিলক্ষিত হইয়। থাকে বটে » কিন্তু সে স্বল্প বিবরণও যে, বিশেষ বিশ্বাসযোগা, 
তাঁহ। আমরা মুক্তকঠে বলিতে গারি। 

* মুসলমানগণবর্তৃক চৌন্দরাও খাদেরাও নামে অভিহিত হইয়াছেন। 
+ পৃর্থীরাজ সম্পর্কে দাহিমবীর চৌন্দরায়ের ভগিনীপতি ছিলেন । তাহার একমাত্র পুত্র রণসিংহ উক্ত 

দ্বাহিমের ভগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়/ছিলেন। দাহিমকুমারীর সহিত 905৪ বিবাহবৃত্তাস্ত মহাকবি 
ডাদভট অতি হুন্দররূপে বর্ধন করিয়াছেন । 

৯০ 





মিবার। 

প্রথম অধ্যায়। 

৮৮৯ 

চা উপক্শ-স্থাপন )-_বললতীপুর /--শিলাদিত্য নার তপু আজরমণ 177? 7 
বল্লভীর উৎসাদন। 

আর্য্যবীর রাজপুতজাতির বংশাবলি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুশীলন করিয়া 

এক্ষণে আমর! বিশাল রাজস্থান গ্রদেশের ইতিবৃত্ত-বর্ণনে মনোনিবেশ করিলাম । 
স্ববিস্তৃত রাজবার! সর্বঘমেত অষ্টরাজ্যে বিভক্ত। মহাত্বা টড সাহেব যেরূপ ভ্রম 

অববশ্বন করিয়। সেই অষ্টরাজ্যের ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন, আমরা এক্ষণে তাহারই 
অন্ুমরণ করিয় প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 

১ম। মিবার বা উদয়পুর | 

২য়। মারবার বা যোধপুর। 

৩য়। বিকানীর ও কিষণগড়। 

৪র্থ। কোটা! 

€ম। বুনদী 
৬ষ্ঠ। অন্বর বা জয়পুর । 

৭ম। যশল্সীর। 

৮ম। ভারতবর্ধীয় মরুভূমি । 

এই অষ্টধাবিভক্ত স্থৃবিশাঁধা রাজস্থানের মধ্যে মিবার ও যশন্ীর-রাজ্যেরই বিশেষ 

গ্রাচীনত্ব ও গৌরবের বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়। যে দিন ভারততৃমি স্বাধীনতা হইতে 
বিচ্যুত হইয়াছেন, সেই দ্দিন হইতে আজ গ্রায় আট শতাবী অতীত হইতে চলিল। 
এই দীর্ঘকালব্যাপিনী পরাধীনতার মধ্যে ভারতরাজ্যে কত রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত 
হইয়াছে) কত বিদেশীয় ও বিজাতীয় নৃপতি ভীমদর্পে ভারতসস্তানগণের আনৃষ্টচ্ক নিয়মন 
করিয়াছেন-:এবং ভারতের হবায়শোণিত শোষণ করিয়াছেন। তাহাদেরুকঠোর শাসন- 
দণ্ডের প্রহারে ভারতের কত রাজ্য একবারে চুর্ণবিচুর্ণিত হইয়া পরমাণুত্ে বিলীন হইয়া 
গিয়াছে আজ অনেক রাজযোর সামান্ত চিহুমাও কুত্বাপি পরিলক্ষিত হয়না । এই 

] বা হারাবতী 



৭২ রাঁজস্থান। 

লুদীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যান্ক জনপদের ন্যায় মিবাররাজ্যও কত ছূর্ঘর্য শঙ্র 

প্রচণ্ড পদাঘাতে কতবাঁর বিদলিত হইয়াছে; কত হিন্থুবিদ্বেষী আক্রমণকারী এই মিবার 
রাজ্যে আপতিত হইয়া মিবারের ধরব লুষ্ঠন করিয়াছে, মিবারের নগর গ্রাম ছারখার 
করিয়া দিয়াছে। কিন্তু মিবাররাজ্যের পূর্বব আয়তনের কিছু বিশেষ হাস দেখিতে পাওয়া 
যায় না। একদা মিবার যে বিপুল গৌরবের বলে সমগ্র রাজস্থানেব শীর্ষস্থান অধিকার 

করিয়াছিল, আজ কালমাহাত্মে সেই উচ্চ আসন হইতে নিয়তম প্রদেশে-গতিত হইয়াছে 
বটে; কিন্ত তৎকালে ইহার যতদুর পর্যাস্ত বিস্তৃতি ছিল, অদ্যাপি, তাহা প্রায় সমভাবে 
রহিয়াছে। এমন কি মিবারের উক্ত গৌরবাস্বিভ কালের অনেক পূর্কেই-_যে দিন 
পরাক্রমশালী মহম্মদ গজনান সিন্ধুনদের “নীলজল” * উত্তীর্ণ হইয়া অভিযানোদ্দেশে 
ভারতক্ষেত্রে আগতিত হইয়াছিলেন, তখন মিবাররাজ্য যতদূর পর্য্স্ত বিস্তৃত ছিল, আজি 
এই আটশত বর্ষ পরে,_মিবারের বর্তমান শোঁচনীয় অধঃপতিত অবস্থায় ইহার প্রায় 

সেইরূপ বিস্তুতিই দেখিতে পাওয়া! যাইতেছে । 

যে সকল পুরাতন গ্রন্থে মিবাররাজ্যের এঁতিহাসিক বৃত্বাত্ত স্বল্প অথবা! অধিক গরিমাণে 

প্রকটিত আছে, ততমমুদধায়ের মধ্যে “জয়বিলাস” “রাজরত্বাকর» ও “রাজবিলাসই” 

বিশেষ প্রসিদ্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য ॥ তত্তিম্ন “খোমানরাঁস”, «“মামদেব প্রশিষ্ট” ও নানাগ্রকার 

জৈন ও ভট্টগ্রচ্থে মিবারসম্বন্ধে কিছু কিছু বৃত্তাত্ত দেখিতে পাওয়। ষায়। এ সকল গ্রন্থের 
মধ্যে অনেক মতানৈক্য পরিলক্ষিত হইয়] থাকে বটে; কিন্তু যথোচিত লতর্কতার সহিত 
অনুশীলন করিলে সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে এক অভিন্ন শ্ীতিহাসিক সত্যের 

আবিষ্কীর কর যাইতে পাঁরে। সেই সকল সত্যের সাহাষ্যেই আমরা মিবারের ইতিবৃত্ত 
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ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাজস্থানের তষ্টকবিগণ মহারাজ কণকসেনকেই মিবারের 
গ্রতিষ্ঠাত। বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । তাহাদের মতে কণকসেন ভারতবর্ষের কোন 

একটী উত্তরপ্রদেশে (সম্ভবতঃ লোহকোট) বাস করিতেন এবং কালক্রমে তত্প্রদেশ 

পরিত্যাগ করিয়া সন্বৎ ২০০ (খৃঃ ১৪৪) অব্ে সৌরাষ্ট্ররাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন । 
ভষ্টদ্দিগের উক্ত মত টি মহারাজ জয়সিংহ কর্তৃক ৬2 হইয়াছে। পণ্ডিতবর 

চিপ 

* টড্সাহেব বলেন, জলের নীলবর্ণনিবন্ধন মিশরের বৃহৎ নদ “নীলনদ”' নামে অভিহিত হইয়! থাকে । 
পিদ্ধুশ্দের সহিত তাতারীয় ও চৈন তদমুরূপ দুই একটা শব্ের উচ্চারণগত সাদৃশ্য দেখাইয়া তিমি আরও 

বলেন যে, তাতারদিগ্নের সিন এবং চৈনৈ ছিন, এই উভয় শবধই নদীর অর্থবোধক এবং সেই জন্যই সিজুনদের 
উত্তরস্থ অধিবাসিগণ ইহাকে আবাসিন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নদ নাম প্রদান করিয়াছিল। তবে এই জন্যই কি 
আরবীয়গণ আফিকার নীলনদতীরবন্তাঁ সেই বিশাল দেশটাকে আবিসিনিয়া নামে অভিহিত করিয়াছে ? 

1 মহাত্মা! টড্সাহেব মিবারের ইতিবৃত্ত সন্কলন করিবার জন্য যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, 
তৎসমূদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এলে প্রকটিত হইল। এই উপকরণনিচয় হস্তগত করণাভিপ্রায়ে তিনি ফে | 
কত কষ্ট) কাত পরিশ্রম ও কভ ময় শ্বীকার কযাছিলেন, তাহার সত্যত! এতদ্বিবরণ পাঠ করিলেই যাক 

,উপলন্ধ হইবে । .., | 



মিবার। ও 

জয়সিংহ শ্বপ্রণীত ইতিহাযগ্রন্থে উক্ত মতের পোষকতা করিয়া রে নি 
রাণাকুলের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন । | 

মহারাজ কণকসেন স্থ্দূুর লোহকোট রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নীলার 
উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, সত্য 7 কিন্ত তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া! যে, দক্ষিণাভিষুথে 
যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহ! নিরূপণ করা অসম্ভব; কেননা কোন ভ্গ্রন্থেই তৎসন্বন্ধে 
কোনরূপ বিবরণ পরিলক্ষিত হয় না । কথিত আছে যে, যখন তিনি সৌরাষ্ট্রে উপনীত 
হয়েন, তখন ভতগ্রদেশ প্রমারবংশীয় কোন নরপতির শাদনাধীনে অবস্থিত ছিল। 

কণকদেন বিপুল বলসহকারে সেই প্রামার নৃপতিকে পদচ্যুত করিয়া তাহার সিংহাসন 
অধিকার করিলেন এবং অচিরকালমধ্যে আপনার রাজ্য দৃ়ীকরণে অভিনিবিষ্ট হইলেন। 
তদনস্তর ১৪৪ থৃঃ অবে তৎকর্তৃক বীরনগর নাষে একটী নূতন নগর স্থাপিত হইল। 

কণকসেনের অধস্তন চতুর্থ পুরুষে বিজয়সেন নামে জনৈক নরপতি অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন) কর্ধিষ্ঠ আছে উক্ত বিজয়সেন কর্তৃকই বিজয়পুরনগর সংস্থাপিত হইয়াছিল। 
অনেকে অনুমান করেন যে, সৌরাষ্ট্ের উত্তরাংশে প্রাচীন বিজয়পুর অবস্থিত ছিল )- 
কালক্রমে তন্নগর বিধবস্ত হইলে, তাহার ধ্বংসরাশির উপর আধুনিক ধোকা নগরী 
স্থাপিত হইয়াছে। ভ্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ বিজয়সেন বন্নভীগুর 

ও বিদর্ভ নামে আর ছুইটা"নগরী গ্রতিষ্ঠাপন করিয়াছিলেন। উক্ত নগর সকলের মধ্যে 
বন্নভীই বিশেষ প্রসিদ্ধ । কিন্তু দুঃখের বিষয় সে বন্পভীপুর যে, কোন্ স্থলে প্রতিষ্ঠিত, 

উদয়পুরের রাজসভায় গমন করিবার অনেক বদর পূর্বে ভট্টদ্িগের নিকট মহাত্মা টড্সাহেব মিবারের 
রাজাদিগের বংশপত্রিকার কয়েকথানি পাও লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।  তততিন্ন আরও কতিপয় বংশতালিকা 
তাহার হস্তগত ভ্ইয়াছিল। রাণার দম্মতিক্রমে তদীয় পুস্তকাগারের পুরাতন পাঙুলেখ্যগুলি পাঠ এবং 
প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের অনুলিপি করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েকখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় 
গ্রন্থের তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল । 

১ম। খোমানরাস । এই খ্রস্থখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও সর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ ও 
প্রয়োজনীয়। শ্রীরামচন্ত্র হইতে ইহার প্রণয়নকালপত্য্ত হুর্যযবংশীর নৃপতিগণের ধারাবাহিক বিবরণ ইহাতে 
প্রকটিত আছে। 

২য়। রাজবিলাস, মানকুবেশবর কর্তৃক আদ্যোপান্ত ব্রজভাষায় বিরচিত ॥ | 
৩য়। রাজরত্বাকর,--সদাশিবভট রচিত । উক্ত ছইখানি কাব্যই রাণ! রাজসিংহের রান্বত্বকালে 

বিরচিত। 

র্থ। জয়বিলাস ১রাজসিংহের তনয় রাণা জয়সিংহের রাজত্বকালে সঙ্কলিত হইয়াছিল । মিবারের 
নৃপতিকুলের বীর/চরণ ও দামরিক কা্াহষ্ঠানের পূর্ববর্তীকালের স্নানিচ লইয়া এই সকল রস্থের 
অবতরণিকা হইয়াছে। 

৫ম! মমদেব প্রশিষ্ঠ। কমলমীরস্থ দেবমাতার মন্দিরে যে সফল | শাণিত আছে, ইহা 
উৎসযুদ্ায়েরই একখানি হস্তাক্ষরিত অমুলিপিগ্রস্থ।, | 

৬ষ্ঠ । শক্রপ্য় মাহাত্ম্য (জৈনগ্রস্থ) । 
উদ্ত সমস্ত গ্রন্থই হস্তাক্ষরিত। তৎরমুদায় ব্যতিরেকে নানা জনি ভট্টগ্রস্থ, বংশপঞ্জিফা, শিলানিপি, 

তাত্রশামন ও জৈনপ্রস্থ এবং আইন আকবরী, ফেরিস্তা, শানেমা, জাহাঙ্গিরদেমা প্রভৃতি নান! প্রকার পারনি এবং অনেক আরবি গ্রস্থ' হইতে মিবারের উরতিহাসিক “বৃতবাস্তনিচয় সঙ্কলিত হইয়াছিল। 



৭8 রাজস্থান। 

তাহা বার্থরূপে নিরূপণ কর! ছুষ্কর। তথাপি অনুসন্ধিৎসথ পুরাতত্বক্ত ও পরিব্রাজৰদিগের 
হুক্মু ও অত্যবহিত অন্ুন্ধানবলে এই প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বর্তমান ভাঁওনগরের 

পাচক্রোশ উত্তরপশ্চিমে বলভী নামে যে একটা নগরী দেখিতে পাওয়া! যায়, তাহাই 
প্রাচীন বল্লতীপুরীর ধ্বংসাঁবশেষমাত্র । “শক্রপ্যয়-মাহাত্ম্য” নামক একখানি জৈনধর্্স্ে 

উক্ত রাজ্যের সত্যতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হইয়াছে । 

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, উক্ত বল্লভীপুর হইতেই মিবারের ও রাজবংশ উদ্ভূত 

হইয়াছে । এবাক্য সত্য কি না, তাহার স্থিরীকরণসম্ন্ধে ইতিপূর্বে নানা প্রকার 
ব্যক্কির নানারূপ মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছিল; কিস্তু কিছুকাল অতীত হইল, রাগার 
রা'জোর পূর্বাস্থিত একটী ভগ্ন দেবালয়ের ধ্বংসরাশীর মধ্য হইতে একখানি শিলালিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । উক্ত লিপিতে মিবার-রাজকুলের পূর্ব্ব বিবরণ সংক্ষিপ্রভাবে প্রকটিত 
আছে। যথাসম্ভব ঘঠনাবলি বর্ণন করিয়া লিপিকর্তা শ্বগ্রকটিত বৃত্বাস্তের সত্যতা 

সপ্রমাণ করিবার জন্য উক্ত খোদ্দিত লিপির একস্থলে লিখিয়াছেন; প্এস্ুৎ ঘটনা সত্য 

কি" না, তাহার জলস্ত সাক্ষী বল্লভীর প্রাচীরসমূহ।” তত্ব্যতীত রাণা! রাজসিংহের 
শাসনসংক্রান্ত ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া যে একখানি গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তাহার 
অবতরণিকাতেই লিখিত আছে “পশ্চিমে সৌরাষ্ট্রী নামে একটা প্রসিদ্ধ দেশ আছে। 

শ্নেচ্ছগণ তাহা আক্রমণ করিয়া বালকনাথকে জয় করিয়াছিল। বল্পভীপুরের সেই 
উৎ্সাদদনকালে একমাত্র প্রমাররাজের ছুহিত৷ ভিন্ন আর সকলেই বিনষ্ট হইয়াছিল ।” 
আর একথানি কুলাখ্যান-্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে; “ল্লভীপুর বিধ্বস্ত হইলে 
তত্রত্য নাগরিকগণ মর্রদেশে (মারবারে) পলায়ন করিয়] বালী, সন্দেরী ও নাদোলনামে 

নগরত্রয় স্থাপন করিল।” এই তিনটা নগর অদ্যাবধি একভাবে প্রসিদ্ধ রহিয়াঁছে। খৃষটীয় 

ষষ্ঠ শতাবার প্রারস্তে-_যে দিন শ্েচ্ছগণ কর্তৃক বল্পভীপুর বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সেই দিন 
তথায় যে জৈনধর্ প্রাহ্ভূতি ছিল, আজ্ উনবিংশ শতাব্ীর শেষকালে সেই প্রাচীন 
জৈনধর্্রকে ঠিক সমভাবে প্রচলিত দেখিতে"পাওয়] যায়। 

উক্ত নগরত্রয় ভিন্ন অনেকগুলি পাঙুলিপিতে আর একটা নগরের নামোল্পেখ দেখিতে 
পাওয়। যায়; তাহার নাম গায়নি *। কথিত আছে যে, বল্পভীগুরাধীশ মহারাজ 

শিলাদিত্যের পরিবারবর্গ সৌরাষ্ট্র হইতে পলায়ন করিয়া! উক্ত গায়নিনগরে শেষবার 

* গায়নি ব| গাজনি। ইহা আধুনিক কান্বের প্রাচীন নাম। বর্তমান নগয়ের তিন মাইল দক্ষিণে 
ইহার ভগ্রাবশেষরাশি অদ্যাপি পরিলক্ষিত হইয়| থাঁকে । ভট্টগ্রস্থে এইরূপ অন্যান্য প্রাচীন ও লুখনগর 

সমূহের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কল নগরের বিবরণ পাঠ করিলে বুলিতে পার! যায় যে, 

বালকরায়গণ ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশে একদা রাজত্ব করিয়াছিলেন।' ত্টদিগের কাব্যগরন্থে লিখিত আছে 

যে, বর্তমান দেঁবগড় পুরাকালে তিলতিলপুরপত্তন নামে অভিহিত হইত। উক্ত তিলতিলপুর পত্বনে 

মিবারপতির পূর্ববপুরুষগণ রাজন্ব করিতেন। কিন্তু মহাত্ম! টড, সাহেব বহু পরিশ্রম ও পরিস্রমণের পর উত্ত 

নগরের প্রকৃত স্থিতিস্ুমি নিয়পণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এক্ষণে স্পষ্ট জানিতে পারা যাগ যে? 
তিলতিলপুর পত্তন সৌরাষ্ট্রেরই মধ্যে স্থিত । 



মিবাঁর। | ৭৫ 

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ভট্টদিগের আর একখানি. কাবাগ্রস্থের হচনাঁতেই লিখিত 

আছে “য়ে্ছগণ মহারাজ শিলাদিত্যের গাজনি-নগর জয় করিয়া ফেলিল। সে নগর রক্ষ] 

করিতে যায় তীহার সহকারী প্রধান প্রধান বীরগণ সমরক্ষেত্রে পতিত হইলেন । 

তাঁহার বংশ নির্মল হইল? সে বংশের কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট রছিল।৮ 

কোন্ জাতি কর্তৃক যে, বর্নভীপুর বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা হুর 

অবস্ঠ তাহারা গৌরাণিক শাকন্বীপ হইতে উপনিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহারা 

যে, কোন্ জাতি, তাহা! কোন ইতিহাসবেত্বাই স্থিরনিশ্চয় করিতে পারেন নাই। প্রাচীন 

ইতিহাস সমূছে দেখিতে পাওয়া! যায় যে, থৃঠটীয় দ্বিতীয় শতাবীতে মিদ্ধুনদতটবর্তীঁ 

শ্যামনগরে কতকগুরি পারদ বাদ করিত; বোধ হয় তাহারাই বল্পতীপুর আক্রমণ 
করিয়াছিল। কথিত আছে প্রাচীন যাদবগণ উক্ত শ্যামনগরে অনেক, দিন ধরিয়া 

রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্ুপ্রদিদ্ধ পণ্ডিত এরিয়ান তাহাঁকে মীনগড় * এবং আরবীয় 

ভুগোলবিদগ্ণ মনকর বলিয়া বর্দন করিয়াছেন। সিদ্ধুনদের পৃতসতিলবিধৌত যে 

বিশালগ্রদেশে উক্ত পারদগণ বাম করিত, তাহ! এতাবৎকাল পর্য্স্ত নানাজাতীয় 

অভিযানকারিগণের প্রধান দ্বারদ্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে। সেই মুক্তত্বারপথে প্রবেশ 

পূর্বক পবিত্র তারততৃমে আপতিত হইয়া তাহারা ভারতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। 

জিত, হূন, কামারি, কাত, মাকবাহন, বল্ল ও অশ্বারিয়া প্রভৃতি যে সকল প্রচণ্ড বিস্থাস্ত 

আক্রমকগণ একদা সৌরাষ্ট্রগ্রদেশে বিশেষ গ্রতিষ্ঠা গ্রাণ্ত হইয়াছিল, তাহার ভারতের 

সেই উন্ক্ দ্বার দিয়া গ্রবেশ করিয়াছিল। যে সময়ে তাহারা উদ্তরূপ অভিযানে 

বহিগত হয়, সে সময়কে তাহাদের জীবনীর স্বর্ণযুগ বলিলেও বলা যাইতে পারে 

মেই সময়ে তাহারা মধ্য আশিয়ার উদচ্চতূমি পরিত্যাগ করিয়! যুগপৎ যুরোপ ও" 
ভাঁরতক্ষেত্রে আপতিত হইতেছিল। তখন সমগ্র মহীমণ্ডল তাহাদের বীরদর্পে বিকম্পিত 

হইয়াছিল। স্ুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক মহাত্মা কশ্মাস জষ্টিনিয়ান এবং চৈন 1 লিমবংপীয় 

প্রথম নৃপতির রাজত্বকালে ভারতবর্ষে বিরাঁজিত ছিলেন। তিনি বল্পতীরাজ্যের অন্তর্গত 

%* মীনগড় সম্বন্ধে প্রাচ্যতত্ববিৎ পাশ্চাত্য পগ্ডিতগর্ণের বিশেষ অনুসন্ধিৎসার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। 

মহাত্মা! দি এনভিল হইতে ন্তার হেনরি পটিঞ্র পর্য্যন্ত সকলেই ইহার প্রকৃত স্থিতিভূমি নিকপণ করিবার জন্য 
অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন ) কেহ কেহ তিষয়ে কৃতকার্যযও হইয়াছেন । খলিফা আলমনম্থুরের সেনাপতি 
ওমার সিদ্কুদেশ জয় করিয়! মীলগড়কে মনক্র নাম দান করিলেন। তদবধি ইহ! অনেক দিন পর্যান্ত 
মননুর নামে অভিহিত হইয়! আসিল। দি এনভিল মীনগড়কে ২৬* লধিমার সন্নিকট এবং উলুগবেগ তদপেক্ষা 
কিছ্ছিৎ উত্তরে ২৬*৪* স্থাপন করিয়াছেন। যাহা হউক মহাত্ব! টড. সাহেব অনেক অনুনন্ধানের পর এবং 
গুরিয়ান, টোলিমী, আলবিরনি, এত্রিশি, দি এনভিল ও দিনারোমেট প্রভৃতি পুরাতন্ববিৎ গঙিতগণের 
ভিন্ন ভিন্র মতবাদের সামগ্রন্থ করিয়া অবশেষে স্থির করিয়াছেন যে, মিক্কুনদের তীরবন্াঁ বর্তমান পিবানের 
গার্ষেই (২৬*১১ মীনগড় অবস্থিত। 

1 অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারত ও চীনের বৃপতিদিগের পরষ্পরের মধ্যে বিশেষ সমালাপনের 
বিবরণ প্রায় সকল ইতিহাসেই গাওয়া যায়। বিশেষতঃ চীনের সাম, লীম ও ামবগী রাজের 

, বজন্বকালে মমগ্র তারতবর্ধের নৃগকুল ডাহাদিগের নিকট দৌত্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। 



৭৬ রাজস্থান । 

কল্যানগর দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। মহাম্থৃভব কন্মাস আত্মভ্রমণবৃত্তাস্তে 
লিখিয়াছেন যে, ঠিক বল্পভীপুরের ধ্বংসকালে কতকগুলি ধবল হুন ফি্ধুনদরতীরে 
আপনাদের উপনিবেশ স্থাঁপনপুর্বক বাঁস করিতেছিল। তৎকালে তাহাদের গোলশ 
নামে একজন অধিপতি ছিলেন । 

এদিকে এরিয়ানের নিকট অন্তরূপ বিবরণ প্রীপ্ত হওয়। যায়। খুষ্টয় তীয়, নও 
মহাত্বা এরিয়ান বারুগাজ|! (বরোজ) নগরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । তিনি বঝেন। 

সিন্ধু ও নর্শ্দার সৈকত তুমির মধ্যস্থিত বিশাল ভূভাগে তৎকালে পারদদিগের একটী 
বিস্তৃত রাজ্য স্থাপিত ছিল। মীনগড় তাহার্দের রাজধানী । এক্ষণে এই পারদগণ 
কম্মাস কর্তৃক হন নামে অভিহিত হইয়াছে; অথব! প্ররুত হুন জাতিই পার়দধিগকে 
বিতাড়িত করিয়! তাহাদের ব্াঙ্গ্য অধিকার করিয়াছিল, তাহ] নিরাঁকরণ করা অসাধ্য । 

কিস্ত ধরিতে গেলে উক্ত ছুই জাতির কোন একটী যে, বল্লভীপুরের ধ্বংস সাধন 
করিয়াছিল; তাহা আমাদিগকে অবশ্য গ্রহণ করিতে হইরে। | 

হুর্যযবংশীয় নৃপতি মহারাজ কণকসেনের অধস্তন অষ্টম পুরুষে শিলাদিত্য নামে 

একজন নরপতি অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। তাহারই শাসনকালে তদীয় রাজধানী 

বল্নভীপুর শ্্েচ্ছগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল । মহারাজ শিলাদিত্য সম্বন্ধে একটী বিচিত্র 
গর শ্রুত হইয়। থাকে । সেই গল্পে তাহার জন্ম ও শৈশবসন্বন্ধে যে বিবরণ গ্রাকটিত 
আছে, প্রয়োজনবোধে তাহা এম্থলে সন্নিবেশিত করিলাম। কথিত আছে ;--*গুর্জ্ধর 

রাজ্যে কৈয়র নামে একটী নগর আছে ; সেই নগরে দেবাদিত্য নামে এক বেদবিশারদ 
ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাহার একটা মা ছুহিতা ছিল) মেই দুহিতার নাম সুভগা। 

দেবাদিত্য আপন বন্যার পরিণয় কার্ধ্য সম্পাদন করিলেন) রিস্ত হতভাগিনী সেই 
বিবাহ রাত্রিতেই পত়িহীনা হইলেন! স্ুভগার গুরু তাঁহাকে সুর্যের বীজমন্ত্র শিক্ষা 

দিয়াছিলেন। একদ| তিনি অসাবধানতা বশতঃ অন্যমনে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করাতে 
ভগবান্ দিবাকর তাহার সম্মুখে আবিভূতি হইয়। তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন) 
এবং তখনই পুনর্ধার অস্তর্থিত হইয়া গেলেন। স্বপ্পদিনের মধ্যেই সুভগার গর্ভলক্ষণ 
প্রকাশ পাইল। তখন দেধাদিত্য মনে মনে সাতিশয় ক্ষু হইলেন) কিন্ব যখন যোগ্রবলে 
তাহার মূল কারণ জানিতে পারিলেন, তখন তাহার সমন্ত খেদ ও মনোবিক্কার কোণায় 
অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু ভগাকে তিনি আর স্বগৃহে না রাখিয়! একটা দীসীর সহিত 

ব্লভীপুরে পাঠাইয়! দিলেন।  তন্নগরে উপস্থিত হুইয়! স্থতগা যমজ পুত্রকন্যা গ্রসব 
করিলেন। বয়স্থ হইলে স্ৃতগার পু বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। তাহার. সহচরগণ 
তীয় গুড় জগ্মবিবরণ অবগত হইয়া তাহাকে “গয়বী” (৩) নামে ক্সাহ্বান পূর্ব্বক 
ততপ্রতি নানাগ্রকারে অত্যাচার করিত। দে সকল অত্যাচারে তাহার হৃদয় নিরতিশয় 
ব্যধিত হইত। শয়নে স্বপনে অথবা ভোজনে কিছুতেই সে শাস্তি লাভ করিতে পারিত 
না। তাহার মনে মন্দা সর্ধরদা নানা চিন্তা ও' নানা বিতর্কের উদয় হইত? তাছার 
সহপাঠিগণ ভাাকে তদীয় পিতার নাম জিজ্ঞাস! করিত কিন্ত লে অধোমুখে নিরুত্বর 



মিবার | ্ 

হইয়া থাকিত। ইহা! কি সামান্ত ছুঃখের বিষ]? যেপিতা তাহাকে জগতে অনিরন 
করিলেন, সে পিত| কে, তাহা! সে জানিতে পারিল না; একবার তাহাকে দে ধ্ডে 

পাইল না ;-কখনও পিতা বলিয়া ডাকিতে গাইল না) এরা সৃভগার শিশুতনয়ের 
কুমার হ্বদয়ে নিতাস্ত সহ হইয়া উঠিল। সেই অল্প বয়সেই তাহার ন্থুকোমল হ্বায় 
নানাপ্রকার চিন্তার বিষদংশনে জর্জরীতৃত হইতে লাগিল। “্গয়বীর” সহাধ্যায়িগণ 
তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া নানা শ্লেষ ও উপহাসপূর্ণ বাক্যে তাহাকে অন্থুদিন 
ব্যথিত করিত। মনের ছুঃখ মনেই রাখিয়া সে রোদন করিতে করিতে বাটাতে ফিরিয়া 
ঘাইত এবং আপনার জননীর নিকট সেই সমস্ত বৃত্বাস্ত বর্ণন' করিয়া পিতার নাম 

জিজ্ঞাস করিত; বিস্ত স্থভগা কোন গ্রতবাত্বর দিতেন না। তিনি তাহাকে ক্রোড়ে 
লইয়া নানাপ্রকার সাত্বন! বাক্যে আশ্বস্ত করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অর্তীত হইল। 
ক্রমে তাহার জ্ঞানের উদ্রেক হইতে লাগিল। জ্ঞানোঁদয়ের সহিত তাহার হৃদয় অতীব 

ক্িষ্ট হইয়া! উঠিল। | 

একদ1 গয়বী সহাধ্যায়িগণের ছুরাচরণে দারুণ নিপীড়িত হইয়! কুদ্ধসিংহশিগুর ন্যায় 
আপনার জননীর নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে মন্বোধন করিয়! কর্কশশ্বরে কহিল, 
“তুমি যদি আমার গিতার বিষয় আমাকে না বল, তাহা হইলে এখনই তোমার 
গ্রাণসংহার করিব 1” গয়বীর ভীভিব্যগ্তক বাক্যের অবসান হইতে না হইতে হুরধ্যদের 
তাহার সম্মুখে আবিভূতি হইলেন এবং তাহাকে সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন পূর্বক. একখানি 
শিলাখণ্ড তাহার হস্তে স্থাপন করিয়া! কহিলেন, “এই শিলাখ্ড লইয়া তুমি যাহাকে 
স্টার্শ করিবে, সেই তৎক্ষণাৎ নিপাঁতিত হইবে” গয়বী সেই শিলাখগুদ্বারা তাহার 
দুরন্ত সহাধ্যায়ীদিগকে পরাস্ত করিল। অচিরে এতৎসমাচার বল্লভীপতির কর্ণগোচর 

হইল) তিনি গয়বীকে আপনার সম্মুথে লইয়া! যাইয়া নানাপ্রকার ভীতি প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন | তদনস্তর গয়বী তপনদত্ত মেই শিলাথণ্ডের স্পর্শে নৃপতিকে 
/নিপাঁতিত করিয়া তৎসিংহাসন অধিকার করিল। তখন গয়বী শিলাদিত্য” নামে 
অভিহিত হইলেন &। 

বল্লতীপুরাধিপ মহারাজ শিলাদিত্যের নন্বদ্ধে এইরূপ নানাগ্রকার অন্তত ও মনোহর 
গল্প শ্রুত হইয়া! থাকে। কথিত আছে; বল্পভীপুরে তৎকালে “হুর্যাকুণ্ড” নামে একটা 
পবিত্র কু ছিল। যুদ্ধব্যাপার- লংঘটিত হইলেই মহারাজ শিলাদিত্য মেই পুতকুণ্ 
সমীগে গমন করিয়া! ভগবান্ দ্িবাকরের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন) অমনি তন্মধ্য 
হইতে হুর্য্যের রখবাহী সপ্তাখ নাষক একটা সপ্তানন প্রকাণ্ড তুরঙ্দ উিত হইত। দেই | 

 ঈ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর একজন শিলাদিতোয মামোল্পেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত তিনি 
বৈশ্ঠ এবং খুষ্টয় সপ্তম শতাবীর মধাভাগে কণোজের সিংহাসনে অধিযঢ ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ চৈন পরিরাজক 
হিয়নদঙ্গ উ্ত মহারাজ সিনা শামনকালে তদীন্ রান্ধো উপনীত হইয়াছিলেন। 
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৭৮ রাজস্থান. 

প্রচণ্ড অস্বকে স্বরথে যৌ্িত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলে শিলাদিত্য শত্রফুলের 
উপর নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে পারিতেন 3) কিন্তু তদীয় কোন পাঁপমতি মন্ত্রির 

বিশ্বাসঘাতকতাঁয় তিনি সেই ভীষণ স্্েচ্ছবিগ্রহকাঁলে সেই পবিত্র দৈবান্থৃকুল্য হইতে 
সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইলেন। তাহার জনৈক পাপাশয় সচিব সেই গুঢ় ব্যাপার অবগত 
ছিল। সে শক্রদিগকে তদ্দিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া গোরক্তদ্বারা সেই হৃর্ধ্যকুণ্ড দুষিত 
করিতে পরামর্শ দান করিল। তদনুসারে সেই পবিত্ত সুর্য্যকুণ্ড উক্ত প্রকারে অপবিত্রীক্ৃত 

হইলে, (মহারাজ শিলাদিত্যের সৌভাগ্যের, পথে কণ্টক রোপিত হইল)--তাহার 
মর্বনাশের হৃত্রপাত হইল। ছুতদর্ শ্্েচ্ছগণ প্রচণ্ড বিক্রমসহকারে তাহার নগর আক্রমণ 

করিয়। গগনভেদীশ্বরে অনর্গল সিংহনাদ করিতে লাগিল। তিনি তখন ক্রতপদে সেই 

কুণ্ডের পমীপে উপস্থিত হইলেন এবং কাতরম্বরে বারবার আহ্বান করিতে লাগিলেন; 

কিন্ত সকলই ব্যর্থ হইল। অতিকরুণ অন্ুনয়বিনয়সহকারে বারম্বার আহ্বান করিলেও 

সেই মপ্তানন দেবতুরঙ্গ আর দেখা দিল না! নৈরাশ্ত--ঘোরতর নৈরাস্তের বিষম 
অগ্নুশতাড়নে তাহার হৃদয় নিদীরণ নিপীড়িত হইল॥+ তিনি চারিদিক অন্ধকারময় 

দেখিলেন। তথাপি চরমসাহসে নির্ভর করিয়। শিলাদিত্য আপনার সেনাদল সমভিব্যাহারে 

ভীমবিক্রাস্ত শত্রকুলের সম্মুখীন হইলেন) কিন্তু তাহাদের প্রচণ্ড বিক্রম প্রতিরোধ 
করিতে ন। পারিয়া দলে সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন । সেইদিন তাহার সেই 
শোচনীয় অধঃগতনের সহিত বল্পভীপুর হইতে তাহার বংশতরু সমূলে উৎপাঁটিত 

হইয়া পড়িল * ! ' 
পাপা পা পপ পা পপ পপ পাস পপ... পা পপ পা ০০ 

'ক্ধ শক ও গারনিকদিগের মধ্যেও এক্প হু্যকুণ্ডের বিবরণ প্রায়ই পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । এক্ষণে 

এই সমালোচ্য গুর্যাকুণ্ডের বৃত্তান্ত যে নিবিড় কল্পনাজালে আবৃত রহিয়াছে; তাহ! নিযুক্ত করিলে বি 

বিষয় আবিষ্কত হইবে | তখন সহজেই বুঝ| যাইবে যে, শক্রুকুল কোন প্রকার বিষময় সামগ্রীদ্বার! মহারাজ 
শিলাদিত্যের দুর্গস্থ পরিখাজল দূষিত করিয়। দিয়াছিল। বিষময় বাঁরিপানে সৈম্যনাশ হইতে দেখিয়। 

অবশেষে তিনি হুর্ঘ্বার উদ্মোচন করিয়। শত্রুর সম্মুখীন হইলেন । এরপ কুটোপায় অবলম্বন করিয়। অনেকে $ 

অনেক রাজ্য ওয় করিয়াছেন । আল্লা-উদ্দীনও এইয়প কদধ্য কৌশল অবলশ্বনপূর্ধবক গাগরৌণের খিটারাজ 
অচলদিংহের ছঞ্জয় হুর্গ অনায়াসে জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন্ অভিযাঁনকারীগণ কর্তৃক বল্লভীপুর 

বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তৎদন্বন্ধে নানা মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণেল টড ত তাহাদিগকে পারদ অথব! 

হুন বলিয়া অন্থমান করিলেন; কিন্তু ওয়েদেন তাহাদিগকে ইন্দুবক্তিয় এবং এল্ফিন্ষ্টোন পারসিক বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেম। এক্ষণে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে কোন্টা যে, বিশুদ্ধ ও গ্রহণীয় তাহ। নির্ধারণ 
করা সহজ নহে। ইহাদের প্রত্যেকের প্রদর্শিত মতবাদের মমালোচন করিলে মহান্ুতব এল্ফিনৃষ্টোনকে 

সকলের উপরিভাগে আসন দান করা যাইতে পারে । আত্মপ্রকটিত মতের সমর্থনঞ্ন্থ তিনি যে সকল প্রমাণ 

দেখাইয়াছেন। তৎসমুদ্বায় অপেক্ষাকৃত সন্তবপর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এনস্থলে আমরা ততপ্রকটিত 

প্রমাণের মর্থোদ্ধার করিয়া দিলাম । মহায্মা! এল্ফিন্ষ্টোন্ বলেন )--%যে স্নেচ্ছজাতি বল্পভীপুর ধ্বংন 
করিয়াছিল, তাহার! কর্ণেল টড, কর্তৃক পারদ এবং ওয়েদেন কর্তৃক ইন্দুবক্তিয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে; 
কিন্তু বিশেষ বিচার করিয়া দেখিতে গেলে তাহাদিগকে পারদ বলিয়। গ্রহণ করা যাইতে পারে না; এস্থলে 

ডাহাদিগকে পারসিক সাদানীয়ন বিলে বোঁধ হয় অসম্ভবপর হইবে না। নশির্ব্ধাণ খুঃ অন্ধ ৫৩১ হইতে 
৫৭৯ পর্যাপ্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন স্কার জন ম্যালকম্ম অনেক পারসিক গ্রস্থকারের মতোদ্ধার করিয়া 

প্রতিপা দন করিয়|ছেন যে, উক্ত পারদিক বীর (নশির্ব্বাণ) উত্তরে সুদুর ফরগণা এবং পূর্ধ্রে তারতবক্ষ পর্যত্ত 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 

গোছের জন্মবিবরণ ;--তৎকর্তৃক ইদররাজা-গ্রাপ্তি / এগিহ্লোট”? শবের উৎপত্তি)--বাগার জন্ম /-- 

গিহ্লোটদ্িগের পুরাতন পুজাধিধি বাপ্পার বিখরণ ;__অগ্তণাপানোর বাপ্পার শৈবমন্তগ্রহণ 1 

তৎকর্তৃক চিতোরপ্রাপ্তি।-ঠাহার আশ্চ্ধ্যকর চরমবিবরণ )-দ্বিতীয় ও একাদশ শতাবীর মধ্যবর্তী 

মিবারেতিবৃত্তের চারিটী প্রধানকালের নিরূপণ । 

্দান্ত গ্রেচ্ছের ভীমবিক্রমানলে মহারাজ শিলাদিত্য পত্তঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন ) 

তাহার বল্লভীগুরও বিধ্বস্ত হইয়| শোচনীয় শ্শানভূমিতে পরিণত হইল! তাহার 

আত্মীয়স্বজন ও মৈন্যষামস্ত সকলেই তাহার সহিত শন্ত্রশষ্যায় শয়ন করিয়া অনন্তনিদ্রায় 

লীন হইলেন। 

4 মহারাজ শিলাদিত্যের বন্পত্তীর মধ্যে কেবল রাণী পুপ্পবতী ভিন্ন আর আর মকলেই 

হার অনুগমন করিবার জন্ সহমৃত। হইলেন। বিব্ধ্যগিরির পাদতলে চক্ত্ীবতী নামে 

একট গ্রসিদ্ধ নগরী আছে। উক্ত নগরী তৎকালে গ্রমারবংশীয় নৃগতিগণের শাযনাধীন 

ছিল। রাণী পুষ্বতী সেই পবিত্র প্রমীরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অনর্থকর 

কালসমর সংঘটিত হইবার পূর্বে তাহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হয়। পুভ্রকামন! করিয়! 

তিনি তৎপুর্বে অনেক দেবদেবীর-_বিশেষতঃ আপনার পিত্রাজ্যন্থ জগন্মাতা ভবানীর 

অনেক পৃজ| করিয়াছিলেন ; এক্ষণে সেই কামনামিদ্ধির নমূহ লক্ষণ দেখিয়! তিনি 
যোড়শোগচারে ভবানীর পুজ| দিবার জন্য পিতৃতবনে গমন করিয়াছিলেন । পুজাবিধি 

সমাপন করিয়া পতিগেছে কিরিয়! আমিতেছেন, এমন মময়ে পথিমধ্যে সমস্ত সর্বনাশ 

ঘটনাই তিনি গুনিতে গাইলেন। পুষ্গবতীর মন্তকে ব্জাঘাত হইল)--তাহার ভাবী 

আশ! ভরস| সমস্তই ফুরাইয়া গেল; নিদারুণ শোকবেগ সম্বরণ করিতে ন! পারিয়া 

তিনি সেই স্থলেই মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পুষ্পবতী হতভাগিনী । তিনি যে 

এতদ্দিন আশ! করিয়াছিলেন আপনি রাজমাত| হইবেন; সে আশা সফল হইয়াঁও 

০৮০ পিপিপি 
পা 

আপনার বিজয়ী সেনাদল পরিচালিত করিয়াছিলেন। অনেক চৈনগ্রস্থে নশির্বধাণের প্রথমাক্রমণের বিষয় 

সমর্থিত হইয়াছে । ওরদিকে স্যার হেনরি পটিঞজর অতি শুল্ক ও সন্তধনীয় মত প্রদর্শন করিয়! বর্ণন করিয়াছে 
যে, নশির্ববাণ মিকারণোপকুল হইয়া! দিদ্ুদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। অতএব বন্নভী যখন মিন্ধুদেশের অতি 
নিকটে অবস্থিত 7; তখন তিনি যে, তন্নগরে আপতিত হইয়া তাহার ধ্বংস মাধন করিয়াছিলেন, তাহ! আমর! 
সহজেই বিশ্বাঘ করিতে পারি।” কিছ | 
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৮০ রাজস্থান । 

হইল না) ইহা কি সামান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়! সমভিব্যাহাঁরিণী সহচরীগণের শুশ্রযায় 
তাহার মৃচ্ছাপনোদন হইলে তিনি আপনার অদৃষ্টকে শতধিককার প্রদান করিয়া বিলাপ 

করিতে লাগিলেন। তাহার আশ! ফলবতী না হউক, তাহাতে তিনি তত ছুঃখিত 

হইলেন না; কিন্তু ধাহাকে লইয়৷ তিনি জীবিত ছিলেন, যিনি তাহার জীবনের একমাত্র 
অবলম্বন )-নিষ্ঠ'র কাল তাহার সেই জীবনের জীবন স্বামীরত্ব অপহরণ করিল; এবন্ত্রণা 
তাহার হৃদয়ে কিছুতেই সহ হইল না। যদি অস্তর্কর্ধী না হইতেন, তাহ! হইলে তিনি 
তন্ুহূর্ভেই চিতানলে তন্থৃত্যাগ করিয়! স্বামীর অন্নুগমন করিতেন ) কিন্তু কি করিবেন 1 

নিরুপায় । অগত্য। প্রসবকাল পর্য্যস্ত জীবনধারণ করিবার জন্য তিনি মালিয় নামক 

শৈলমালার একটা গহ্বরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় যথাকালে তাহার একটা 

পু্রসন্তান গ্রন্থত হইল । 
৬ সেই মালিয়া-গিরিশ্রেণীর অতি নিকটেই বীরনগর নামে একটা সামান্য পল্লী ছিল; 

তথায় কমলাবতী নামে একজন ত্রাঙ্গণী বাস করিতেন। পুষ্পবরতী সেই ব্রাক্মণকুমারীর 

করে আপনার শিশুপুত্রকে সমর্পণ করিয়া স্বামীর অন্থুগমন করিবাঁর জন্য প্রজ্বলিত 

চিতানলে অম্নানবদনে তন্ুত্যাগ করিলেন। অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে 

তিনি কমলাবতীরু চরণে ধরিয়া অনুনয়বিনয় করিয়! ঝলিলেন “দেবি! আমার হৃদয়ের ধন 

প্রাণকুমারকে আপনার করে সমর্পণ করিলাম । এখন আপনিই ইহার মাতা। দেখিবেন, 

ইহাকে আপনার পুত্র বলিয়া লালনপালন করিতে ভুলিবেন ন। আর এক নিবেদন, 
ইহাকে ব্রাঙ্মণোচিত শিক্ষ। প্রদান করিক। যথাকালে একরাজপুতকন্তার সহিত বিবাহকার্ধ্য 

সম্পাদন করিবেন।” | 

4. প্রাণপতির অন্ুগমন করিবার কালে পতিপ্রাণা পুষ্পবতী যে অন্ুুনয়বিনয় করিলেন, 
ব্রাহ্গণকুমারী কমলাবতী তাহ! ভূলিতে পারিলেন না। সে অনুনয়বিনয় তাহার কর্ণে 

যেন পবিত্র দেবাদেশের ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল। স্তরাং তিনি তাহার পরিপালনে 

কিছুমাত্র ক্রুটি করিলেন না। এককালে তিনি স্বয়ং কঠোর গর্ভবেদন! ভোগ করিয়াছেন), 
সুতরাং পুত্রধন যে কি প্রিয়তম বস্তু, তাহা তিনি বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। এক্ষণে 

সেই পুত্রনির্বিশেষে মাতৃপিতৃহীন শিশুরাজকুমারফে পালন করিতে লাগিলেন। 

রাজকুমারের গুহায় জন্ম হওয়াতে তিনি তাহাকে 'গোহ” নামে অভিহিত করিলেন । 
তিনি গোহকে আত্মপুত্রের ন্যায় সযত্বে লালনপালন করিতে লাগিলেন বটে; কিন্ত 
তাহা। হইতে কখনও এক মুহূর্তের জন্তও সুখ পান নাই। কেনন! গোহ অতিশয় ছুরস্ত 
ও অসাধ্য হইয়। উঠ্ঠিল। বয়োবুদ্ধির সহিত তাহার দৌরাত্ম্য দিন দ্দিন বর্ধিত হইতে 
লাগিল। সে রুমলাবতীর নিষেধ লঙ্ঘন করিয়৷ সমবয়স্ক রাজপুতকুমারদিগের সহিত 

অনুদিন খেলা করিয়া বেড়াইত,-__বিদ্যাশিক্ষায় আদৌ মনোনিবেশ করিত না। কখন 
বিহঙ্গকুলের শাবক অপহরণ করিয়া নির্দয়ভাবে তাহাদিগকে বধ করিত, কখনও বা! 
গভীর অরণ্যে প্রযেশ করিয়] মৃগয়াব্যাপারে ব্যাপৃত হইত। এইকূপে ছুই এক বর্ষ 

রিয়া ক্রমে সে একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। তখন তাহার দৌরাত্্য একবারে 



মিবার। হি 

ূ্গান্রায় বাড়িয়া উঠিল ;-_তাহার প্রতিপালক ব্রাঙ্মণগণ কিছুতেই তাহাকে দমন 
করিতে সমর্থ হইলেন ন1। এন্থলে তট্টকবিগণ বলিয়াছেন 'কেমন করিয়াই বা নথ 
হইবেন? দিবাকরের প্রচ তেজ কে আবরণ করিতে পারে 1, 

৮ মিবারের দক্গিণপার্শস্থ ঘনশৈলমালার, অভ্যন্তরে ইদর নামে একটী ভিলজনপদ আছে। 
মাওলিকনামা জনৈক ভিলরাজ1! তৎকালে ইহার সিংহাসনে সমান ছিল। গো 
সেই ইদরস্থ ভিলদিগের সহিত অহোরাত্র বনে বনে বিচরণ করিতেন । তাহাদের উদ্ধত 
প্রকৃতির সহিত তদীয় প্রক্কতি বিশেষ মিলিয়া গিয়াছিল। সেই জন্য তিনি শাস্তস্বভাঁর 

ব্রাঙ্গণদিগের সহবান পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের সহিত দিবারাত্রি থাকিতে ভাল 

বাপিতেন। তাহারাও ততগ্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত ছিল। ক্রমে সেই “বনপুত্রস্দিগের 

অনুরাগ এতদূর বর্ধিত হইয়া! উঠিল যে, তাহার! একদা শৈলকাননকুস্তলা সমগ্র ইদরভূমি 
গোহের করে অর্পণ করিল। আবুলফজল ও ভট্টগণ এতদ্বিবরণ নিয়োক্তরূগে বর্ণন 
করিয়াছেন। তাহারা বলেন, রাজপুতবালক গোছের সহিত একদা ভিলকুমারগণ 
সানন্দে খেলা করিতেছে; এমন সময়ে তাহারা আপনাদিগের মধ্যে একজনকে 
রাজা করিতে মনস্থ করিল। উপস্থিত সকলেই একমত হইয়া গোহকেই মনোনীত 
করিল। তদনুসারে একজন ভিলবালক তৎক্ষণাৎ আপন করাুলি ছেদন পূর্বক তাহার 
শোণিত লইয়া নবনৃপতির ললাটে রাজতিলক অঙ্কিত করিয়া দিল। সেই দ্িন--সেই 
গভীর কানননিলয়ের অত্যত্তরে কৌতুকচ্ছলে স্ুকুমারমতি ভিলগণ গোহের ললাটে যে 
রাজতিলক প্রদান করিল, তাহা! আর কেহ মোচন করিতে পারিল ন!। বৃদ্ধ ভিলরাজ 
মাগুলিক তদ্বিবরণ অবগত হইয়া সাননে গোহকে রাজাসনে স্থাপিত করিয়া অস্তিমজীবনে 
রাজকাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন) কিন্তু ইহার উপসংহার অতিশয় কাদর্ধ্য ও 
ঘ্বণাজনক। তাহাতে গোহের চরিত্রে কৃতম্বত। ও বিশ্বাসঘাতকতার গভীর কলঙ্ককালিম। 

লেপিত হইয়াছে। কথিত আছে; যে ভিলরাজ আপন পুত্রদিগকে বঞ্চিত করিয়া 
। শ্বেচ্ছাবশতঃ ও সাহলাদে তাহাকে রাজনিংহাসনে স্থাপন করিলেন, গোহ তাহারই প্রাণ- 

সংহার করিলেন! কোন্ অভিসন্ধিাধন করিবার নিমিত্ত রাজপুতকুমার গোহ এরূপ 
ৃশংসোচিত কার্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহ! নিরাকরণ করা ঢু্ধর। আবুলফজল ও 
ভট্টগণও এতৎসন্বন্ধে কোন কারণই নির্দেশ করেন নাই। গোছের নাম তীয় 
বংশধরদিগের প্রধান গোত্রাখ্যানস্বরূপ ব্যবহৃত হইল। তাঁহারা সেইদিন হইতে 
“গোহিলেট? বা 'গিহেলাট” নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। 

এই সমস্ত প্রাচীন বৃপতিগণের প্রকৃত জীবনীসন্বন্ধে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া যায়। 
যাহা পাওয়া বায়, তাহাতে এইমাত্র প্রতীত হইয়া থাকে যে, গোহের অধস্তন অষ্টমপুরুষ 

পর্যন্ত সেই গিরিকাননপূর্ণ ইদরগ্রদেশের রাজসিংহাঁসনে সমারঢ় ছিলেন। সেই 
আটগুরুষ ধরিয়। স্বাধীনতাপ্রিয় ভিলগণ রাজপুতচরণে আপনাদিগের স্বাধীনতার বিক্রয় 
করিয়! স্থখে ছঃখে বিজাতীয় পরাধীনতা সহ্য করিয়াছিল) কিন্তু তাহারা আজন্ম 
স্বাধীনতায় লাণিত স্বাধীন জীবনই তাহাদের একাস্ত বাঙুনীয়। তাহাদের পিতৃপুক্ুষগণ 



ই রাজস্থান । 

_মেই শ্বাধীনজীবন সম্ভোগ করিয়া প্রকৃত স্বর্গস্থথ সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন। আজ 
কোন্ দুষ্ধৃতি জন্ত তাহারা সে সুখ হইতে বঞ্চিত হুইয়! পরাধীনত। শৃঙ্খল বহন করিতেছে? 

ফলতঃ ভিলগণ আর সহ করিতে পারিল না। গোছের অধস্তন অষ্টমপুরুষে নাগাদিত্য 
নামে এক নরপতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি একদা! মৃগস্াকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়। 
মুগের অনুসরণ করিতেছেন, এমন সময়ে উদ্ধত্বভাঁব ভিলগণ গ্রচ্ভাবে তাহাকে 
আক্রমণ করিল, এবং সেইস্কলে মংহার করিয়া আপনাদিগের ইদররাঙ্গ্য পুনর্লাভ করিতে 
সক্ষম হইল। 
থে দিন হতভাগ্য নাগাদিত্য ভিলকরে জীবন হারাইলেন, সেই দিন তাহার পরিবার 

মধ্যে ঘোর হাহাকার পড়িয়! গেল।--ধিপদের খিকটমৃষ্তি সকলকেই বিভীষিকা প্রদর্শন 
করিতে লাগিল! চারিদ্িকেই ভিল; কোথায় পলায়ন করিবেন?" কে তীহাদিগকে 

সেই ক্রোধোন্মন্ত ভিলদ্দিগের রোষানল হইতে রক্ষা! করিবেন? বুঝি গ্রহাদিত্যের বংশ 
নির্শল হয়! এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তার বিষদংশনে রাজপুতগ্রণ একবারে আকুলিত 
হইয়া পড়িলেন। নাগাদিত্যের তখন বাপ্পানামে একটী তিনবর্ষবয়স্ক পুত্র ছিল) 

তাহাকেই লইয়া তাহারা আপনাঁদিগকে ঘোরতর বিপন্ন মনে করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু বিধাতা অনাথ রাজপুতকুমার বাপ্পার একমাত্র সহায়; তাহার অসীম করুণাবলে 

নিঃসহায় বালক অচিরে সৃহায়সম্পন্ন ছইল। যে বীরনগরবাসিনী কমলাবততী অনাথ 
গোহের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন; তাহার বংশধরগণ এই সঙ্কট কালে মহারাজ শিলাদিত্যের 

রাজবংশকে অনন্ত বিনাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আবার হ্বদয় গাতিলেন। 
সে হৃদয়ে শতসহত কঠোর বজ পতিত হউক, তথাপি তাহার! বাগ্পাকে রক্ষা করিবেনই 
করিবেন । তাহার গিছেলোট রাজপরিবারের কুলপুরোহিত; আজ্ পুরোহিতের নাম 

সার্থক করিবার জন্য আপনাদিগের জীবনকেও বিপন্ন করিয়। রাজপুক্র বাপ্পাকে রক্ষা 

করিতে কৃতগ্রতিজ্ঞ হইলেন । নাগাদিত্যের শিশু কুমারকে লইয়া সত্যপরার়ণ ব্রাহ্মণগণ 
ভাণ্তিরনামক * দুর্গে উপস্থিত হইলেন । তথায় যছুবংশীয় জনৈক ভিল তাহাদিগকে আশ্রয় 
দান করিল। কিন্তু তথায় সম্পূর্ণ নিরাপদ ন1 ভাবিয়া তাহারা তাহাকে পরাশরনামক 

মহারণ্য মধ্যে লইয়া গেলেন। সেই অরণ্যানি ঘননিবিষ্ট বনপাদপনিচয়ে সমাকীর্ণ। 
সেই দীর্ঘতরুরাজির নিবিড়তর শাখাপর্লবসমূহ ভেদ করিয়া ত্রিকুট পর্বত উন্নতমন্তকে 
দণ্ডায়মান ।-_ত্রিকৃটগিরির পাদতলে নগেন্ত্রনামে 1 একটা সামান্য নগর অবস্থিত মাছে 
তথায় শিবোপাসক শান্তিপ্রিয় ব্রাঙ্মণগণ পরমন্ুখে বাস করিতেন। বাগ্ণা সেই শাস্তশিল 
দ্বিজদিগের করে সমর্পিত হইল। মেই নিধিড় মহারণ্যের গভীরশীস্তিময় ক্িগ্ধছায়াতলে,_ 

চপ পা পাপা 

* আধুনিক জারোলীর : পঞ্চদশ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে আযস্থিত। 

1 ইহা চলিত ভাষায় নাগদনানে অভিহিত হইয়।'খাকে। উদয়পুরের দশমাইল উত্তরে নাগদ অবহথিত। 
ইহ! অদ্যাপি তীর্ঘগথান বঙিয়! প্রধিদ্ধ। মহা্স। টড, নাহেৰ এস্থলে গিহ্কোটকুলের ইতিহানসংদরান্ত নিন 

শিপাছিগি প্রাণ্ড হইয়।ছিলেন। | 
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উন্নত ভূধরের বিশাল উপত্যকাতৃমে ভগবন্তক্ত নিরীহ ত্রাক্ষণগণ কর্তৃক জা কয 
রাজপুতবালক্ বাপ্পা শ্বচ্ছন্দে ও সানদ্দমনে ভ্রমণ করিয়া! বেড়াইতে লাগিলেন । 

মেই পরাশর মহাারণ্যের গভীরতম প্রদেশে.) তাহার অভ্যত্তরস্থ বিরাট কট 
পর্বতের থোরতমোময় গহ্বর মধ্যে, জলধরশোভিত উত্তুঙ্গ সাম্ুশিরে এবং তন্নিস্যতা 

নির্ঝরিণীনিচয়ের উৎসস্থলে প্রাচীনতম নানা দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রক্কৃতির- 

মধুরহথান্ত গভীর শাস্তরসে মিশ্রিত হইয়৷ তথায় এরূপ এক অনির্বচনীয় ভাবের উত্তব 

করিয়! দেয় যে, সেই বিজনগ্রদেশে প্রবেশ করিলেই ছবদয় যুগপৎ ভক্তি, ভয্ব ও আনন্দে 
_আগ্লুত হইয়! যায় | এই পবিত্র অরণ্যপ্রদেশের অধিবাসিগণ অতি পুরাতনকালে 
কেবল একমাত্র মহাদেবরই পুজা করিতেন। এমন কি “বনকুমার” অসভ্য ভিলগণও 

তাহার প্রতিমুষ্তিস্বরূপ ভূজঙগবলয়িত শিবলিঙ্গ এবং তাহার রাহুন হী টি পবিত্র 
জ্ঞানে ভক্তিমহকারে পুজা করিত। ৃ 

মেই সকল প্রশান্ত ও গম্ভীর বনগ্রদেশে ভূতভাবন ভগবান মহাদেবের পৃজাবিধি 
অনেক কাল ধরিয়া বিশেষ প্রাছুভূতি ছিল। আজি মিবাররাজ্যের বর্তমান অধঃপতিত 

অবস্থাতে তাহার আঁড়ম্বর অনেক পরিমাণে হীনগৌরব হইয়া! পড়িয়াছে বটে, তথাপি 
শিবরান্্ি প্রন্থৃতি প্রসিদ্ধ উতমববারে উদয়পুরে শিবোপাসনার বিশেষ উৎকর্ষ দেখিতে 

পাওয়া! যায়) এমন কি ভিন্নধর্্মীবলম্বী জৈন ও বৈষ্ুবগণও সেই সকল উৎসবে 
মহানন্দসহকারে যোগ দিয়া থাকে এবং মিবারের রাণাগণ আজিও আপনাদ্গকে 

“একলিঙ্গ কা' দেওয়ান” বলিয়া সগৌরবে পরিচিত করিয়া থাকেন । গঙ্গা! ও যমুনাতীরস্থ 
জনপদ সমূহে যদি নান! দেবদেবীর উপাঁসন! প্রচলিত না হইত; তাহা হইলে বোধ হয় 
শিবপুজ1 এতদিন পূর্ণ গ্রতাঁপে বিরাজ করিত। তাহা হইলে বোধ হয়ঃ গিহেলাটকুলের 
পূর্বতন প্রধান উপান্তদেব ভগবান্ একলিঙ্গ আজিও অপ্রতিহততাবে পুজা ভোগ 

করিয়া! আসিত্তেন। উদয়পুরে প্রবেশ করিবার একটী সক্ীর্ণ গিরিপথের উপরিভাগে 
একলিঙ্গদেবের পবিত্র মন্দির স্থাপিত। মন্দিরটী অতি প্রকাণ্ড; ভাদৃশ মনোমুগ্ধকর 

না হইলেও দর্শনীয় বটে । এই দেবালয়ের আদ্যোপাত্ত ধবল মর্শরগ্রস্তরে বিনিশ্দিতি, 
ইহার অতাত্তর অতি স্থন্দররূপে সমুৎকীর্ণ ও অলঙ্কৃত। ইহার নির্মাণে যে, বিপুল অর্থ 
ব্যয় হইয়াছে, তাহা ইহাকে দেখিবামান্রই হ্বদয়ঙ্গম হইয়া থাকে । একলিঙ্গ দেবের 
মন্দির দর্শনীয় বটে? কিন্ত হিন্দুবিদ্বধী স্্েচ্ছগণের গ্রবেশপথে অবস্থিত থাকাতে তাহারা 

ইহার অনেক স্থল ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এই মন্দিরের সম্মুথেই একটা আবৃত 

অঙ্গণতূমি )--তছুপরি বেদিকা, সেই বেদিকার উপরিভাগে একলিঙ্গদেবের ঠিক সম্মুখে 
একটা ধাতুময় বৃযমূত্তি নিষ্রভাবে স্থাপিত। ইহা শূন্গর্ত,__সুন্দরন্ধপে গঠিত ; ইহার 
গা সথচিকণ ও মন্ছণ। কিন্ত অর্থপিশাচ তাতারগণ ধনরদ্বের অস্থুস্ধানে কঠিন গর 
প্রহার পূর্বক ইহার ছুই এক স্থল ভগ্ন করিয়া রন্ধ, করিয়া ফেলিয়াছে । | 

অন্যান্য কুলের প্রতিষ্ঠাতৃদিগের ন্যায় বাগার বাল্যলীলাসম্বন্ধে অনেক অপূর্ব অপূর্ব 
বিবরণ দেখিতে পাওয়া যার। যে ক্রা্মণর্দিগের করে তীহার :রক্ষণীবেক্ষণের ভার 



৮৪ .. বাজস্থান। 

অর্পিত হইয়াছিল) বাপ্প। তাহাদিগের ধেস্থচারণ করিতেন । রাঁজপুতবালক সাননমনে 
গোচারণ করিয়া বেড়াইতেন ! হুর্ধাবংশীয় মহারাজ শিলাঁদিত্যের বংশধর নিকৃষ্ট রাখালের 

কার্য নিযুক্ত ; কেহ তীহার তবিষাৎ বিষয় ভাবিয়! দেখিত না। বাপ্পার সেই শান্তিময় 
শৈশবজীবনের ঘটনাবলি লইয়া ভট্টগণ নানাগ্রকার সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহি গল্প রচন! 
করিয়াছেন। শারদীয় ঝুলনোৎ্সব রাঁজপৃতদ্িগের পক্ষে একটী প্রসিদ্ধ আনন্দবাসর | 
উক্ত উৎসবকাল উপস্থিত হইলেই বালকবাঁলিকাগণ আনন্দে মত্ত হইয়া ঝুলনলীলায় 

্রবৃত্ব হইয়া থাকে । বর্ণিত আছে, যে, নগেন্্রনগর এতৎকালে শোলাক্কিবং য় কোন 
নৃপতির শাসনাধীনে অবস্থিত ছিল। ঝুলনপর্ব সমাগত হইলে উক্ত ভূপতির ছুহিতা 
আঁপনার মহচরী ও নগরের অন্যান্ত কুমারীদিগের সহিত ক্রীড়ার্থে কুঞ্জকাননে গমন 
করেন। কিন্ত দোলাবন্ধনের রজ্জু না থাকাতে তাঁহারা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে 

লাগিলেন । এমন সময়ে বাপ্পা সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে, 

দেখিবামাত্র রাজপুতবালিকাগণ তাহার নিকট রজ্জু যাচ্ঞা করিলেন) কিন্তু বাপ্পা 

বালক, সুতরাং চঞ্চলন্বভাব ও কৌতুকপ্রিয়। বালিকাদিগের সহিত একটু কৌতুক 
করিবার বাসনায় ভিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তোমরা ধদি আমাকে অগ্রে 

বিবাহ কর, তাহা হইলে আমি এখনই রজ্জু আনিয়া দিব 1” কৌতুকের উপর 
কৌতুক ;-_লীলাপ্রিয়া আনন্দমরী রাজপুতবালিকাগণ তাছাতেই সম্মতা হইল । 
অমনি তখনই ্রীড়াবিবাহ সংসাধিত হইল। শোলাঙ্কিরাজনন্দিনীর গাত্রাবরণীর সহিত 

বাপার পরিধেয়বসনাগ্র এক্কত্রে সংবদ্ধ হইল এবং ঘমস্ত পল্লিবালিকাগণ পরস্পরের 
ক্ষর ধারণপূর্ববক তাঁহার সহিত একত্রে এক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়! একটা প্রকাণ্ড সহকারতরুর 
চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া আমিল। সেই দিন__সেই শারদীয় শুভ ঝুলনবাসরে সেই 

বিশাল রসালতরুর ছায়াতলে যে লীলাবিবাহ সম্পাদিত হইল, তাহ] যে, স্বল্কালের মধ্যে 
প্রকৃত হয়! দাঁড়াইবে, তাহা বাপ্পা আদৌ মনে ভাবেন নাই । এই ঘটন। হইতেই 
কাকার ভাবী সৌভাগ্যের সুত্রপাত হইল? কিন্ত তিনি নগেন্দ্রনগরে আর থাকিতে 
গারিলেন না, অচিরে তাহাকে তাহা পরিত্যাগ করিতে ছইল। সেই দিবস হইতে 

ভীহার ভাগ্যাকাশ পরিষ্ৃত হইতে লাগিল বটে; কিন্ত সেই সমস্ত রাঁজপুতবালিকাই 
তাঁহার গলগ্রহ হইম্বা পড়িল। সেই মহিলাদিগের বংশধরগণ আজিও সেই 
লীলাপরিণয়ের বৃস্তাত্ত কীর্তন করিয়! জানাতে বাপ্পার | কলস বলিরা পরিচিত 

করিয়া থাকেন। | 

জীড়াকৌতুক শেষ হইল, নামপুতবালিকাগণও ্ব স্বগৃহে প্রতিগমন করিয়া! সেই 
দিনের বৃত্বাস্ত ভুলিয়া গেল) কিন্তু বিধাতা যে, অলক্ষে বদিয়! বাগ্পার সহিত তাহাদের 
'ভব্তিব্যতার গুঢ়বন্ধন সম্বন্ধ করিয়! দিবেন $ তাহা তাহার একবার স্বপ্নেও মনে করে 
নাই। এইরূপে কিযৎকাল অতীত হইলে শোলাক্ষিরাজকুমারী ক্রমে বিবাহুযোগ্যা হইয়া! 
উঠিলেন। তাঁহার পিত| বরণীয় পাত্র স্থির করিয়া বিবাহোঁপযোগী সমস্ত আনোজন 
করিতে লাগিলেন । এমন দময়ে একদা বরপক্ষের জনৈক সামুস্রিক ব্রাহ্মণ আগমনপূর্বরক 



মিবার। ৮৫. 

্াজনদ্দিনীর কর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন “ইহার বিবাহ ইতিপূর্বে সম্পাদিত হয় 

গিয়াছে।” এই আশ্চর্য্যকর বাক্য শ্রবণে রাঁজভবনে মহাগোলযোগ পড়িয়া গেল! 

সকলে একবারে বিমূদ্ ও হতজ্ঞান হুইয়! পড়িল । কে সেই কাণ্ডের গুড় অভিনেতা 

তাহা নিরাকরণ করিবার জনা সকলেই অতিশয় ব্যস্ত হইল। অচিরে চারিদিকে গুপ্চর 

প্রেরিত হইতে লাগিল। বাপ্প! ক্রমে তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন, যে, | 

তৎসংক্রান্ত অতি সামান্ত কথাও প্রকাশিত হইলে তিনি বিপদে পতিত হইবেন; তথন 

তিনি আপনার সহচর রাখালদিগকে,বিশেষ "সতর্ক করিয়া দিলেন। তাহারা তাঁহাকে 

যেরূপ ভক্তি করিত এবং তাহাদ্দিগের উপর তাঁহার যে পরিমাণে গ্রতৃত্ব ছিল; তাহাতে 

সে সমস্ত বৃত্বা্ত প্রকাশ পাইবার কিছুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না । তথাপি 'বাগ্পা 

তাহাদিগকে নিয়োজরূপে এক কঠোর অঙ্গীকারপাঁশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন । একটা 

ন্কীর্ণ কূপ খননাস্তর নিজ হস্তে এক ক্ষুর্দ শিলাথও লইয়া তিনি ধীর ও গন্ভীরপ্বরে 

বলিলেন, «শপথ কর, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদ্দে আমার অন্ধুগত থাকিবে) আমার 

কৌন কথাই প্রাণান্তে কাহারও নিকট প্রবাঁশ কপ্সিবে না; আমার বিষয়ে যেখানে যাহ! 

কিছু গুনিবে, সমন্তই আমার নিকট প্রাকীশ করিয়া বলিবে। বল,শপথ কর; যদিনা 

পার, তাহা হুইলে তোমাদের পিতৃপুরুষদিগের সংকর্মসমূহ এই শিলাখণ্ডের ন্যায় রজক- 

কুপে পতিত হইবে * 1” অমনি তিনি স্বহস্তস্থ প্রস্তরথও সেই গর্ভ মধ্যে ফেলিয়! দিলেন । 

তাঁহার সহচরগণ তখনই একমত হইয়া সেই শপথ গ্রহণ করিল। ভাহারা কিছুতেই 

তাহার অন্যথাচরণ করে নাই। কিন্তু যে গুঢ় ঘটনাস্থত্রে অন্যুন ছয়শত রাজপুতবালার 

অনৃষ্টগ্রস্থি দু নিবদ্ধ ছিল, তাহ! কত দিন অপ্রকান্ত থাকিবে ?-কাজেকাজেই অল্প দিনের 

মধ্যেই তাহার প্রকৃত তত্ব শোলাক্কিরাজের শ্রতিগোচর হইল। তিনি নিশ্চয় বুঝিতে 

পারিলেন যে, বাপ্লাই সেই গৃটব্যাপারের একমাত্র অভিনেতা ॥ | 

4 এদিকে বাপ্পার বিশ্বস্ত সহচরগণ এতদ্বিবরণ অবগত হইয়! তাঁহাকে গোঁপনে বিজ্ঞাপন 

, করিল। তখন তিনি আপনার বিপদাশঙ্কা করিয়া সেই পর্বতমালার এক নিভৃততম 

প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি যেস্থানে পলায়ন করিলেন, তাহা! অতিশয় 

বিজন। সেই বিজন প্রদেশ অনেকবার তীহার বংশধরদিগের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। 
নাঁগদ হইতে পলায়নকালে বালীয় ও দেব নামে ছুই জন ভিলকুমাঁর তীহার সঙ্গে গমন 
করিয়াছিল । প্রথমোক্ক ব্যক্তি উন্ত্রী এবং দ্বিতীয় অগ্তণপানোর নামক হুইটা 
ভিলজনপদের অধিবাসী । সেই ছুই ভিলযুবক স্থুখে ছুঃখে অথব। বিপদের ভীষণ 

আক্রমণেও যুহূর্ডের জন্যও তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করেন নাই। তাহাদের জীবনী 

বাগ্নার সহিত একত্রে জড়িত। সৌভাগ্যলক্ষীর স্ুপ্রসাদধলে যখন বাপ্পা চিতোরের 
রাজাসন অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; তখন বালীয় আপনার শোঁশিত লইয়া! 

তাহার ললাঁটে রাঁজতিলক প্রদান করিয়াছিলেন । | | রা 

*ঈ রাজপুতগণ রজককুপকে অতি অপবিত্র আধার বলিয়া ঘবণা করেন । টড সাহেব বলেন, এই 

নকল কুপ প্রায়ই নদীমমুহের তটোপরিই খাত হইয়াথাকে। ক: 

রঃ ৯২ 



৮৬ রাঁজস্থান। 

বালীয় ও দেব অসভ্য ভিলকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে) কিন্তু তাহাদিগের 

হৃদয় যে পবিভ্রভাঁৰে পরিপূর্ণ ছিল ১__তাহ! কয়জন সুসভ্য ব্যক্তির জ্ঞানালোকিত হৃদয়ে 
স্থান পাইয়াছে ?--তীহার1 যে পবিত্র চরিত্র জগতে রাখিয়া! গিয়াছেন, তাহার অনুরূপ 

চিত্র আর কয়জন দেখাইতে পারিয়াছেন? তাহারা যাহ। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা 

পালন করিতে অকৃতকার্যা হয়েন নাই। -তজ্জন্ত গৃহবাস, 'আত্মীরম্বজন ও শারীরিক 

স্খস্থাচ্ছন্য্য সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া বাপ্পার সহিত কষ্টকর বনবাসত্রত অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। কতবার কত বিপদে পড়িয়াছিলেন, কত দিন অনাহারে অনিদ্রায় 

কাঁলযাপন করিয়াছিলেন, তথাপি এক-্মুহূর্তের জন্য আত্মর্কৃত অঙ্গীকারপালনে পরাত্মুখ 

হয়েন নাই ; তথাপি একদিনের জন্য বাপ্লাকে পরিত্যাগ করেন নাই। বস্তরতঃ তাহারাই 
বাপ্পার জীবনযহচর।_-তাহার স্থথছুঃখের সমভাগী । তিনি যদ্ধি সেরূপ বন্ধু না পাইতেন, 

তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে কি ঘটিত) তাহা কে বলিতে পারে? হয় ত তাহাকে সেই 

অজ্ঞাতবাস হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া! চিতোরের রাজনিংহাসন প্রাপ্ত হইতে হইত না) 

হয় ত তাহার নাম আজি বীরকুলের আদর্শস্বূপ হইত ন1। বাপ্পা সেই মহাত্মা 

ভিলমিত্রদ্বয়ের নিকট যে মহোপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা! কথনও ভুলিতে পারেন 
ই; তিনি তাহাদের সহবাসে আপনাকে সুখী ও সম্মীনিত মনে করিতেন এবং নান 

প্রকারে তাহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাঁশ করিতে ভাল বাসিতেন। আজিও দেই 

পবিত্র কৃতজ্ঞতার নিদর্শন মিবারে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে । যেদিন বীরকেশরী 

বাঞ্স। সেই ভিপ্নবন্ধুযুগলের সংসর্গে অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, আজি তাহা 
অনস্তকাঁলসাগরের অন্তস্তমতলে বিলীন হইয়। গিয়াছে; যে চিতোরের হৈমনিংহাসনে 

বসিয়া তিনি পবিভ্রহ্বদয়ে তাহাদিগের প্রদত্ত রাজতিলক গ্রহণ করিয়াছিলেন) সে 

চিতোর আজ ভগ্ন, চুর্ণবিচুর্ণিত ও ধূল্যবলুষ্ঠিত) এক দিন যাহা! জগন্মান্য রাজকুলের 
লীলাভূমি ছিল, আজ্ তাহ! বন্য শ্বাগদকুলের আশ্ররকুহরে পরিণত হইয়াছে; তথাপি 

কালচক্রের অনংখ্য পরিবর্তনেও সেই বাপ্পার বংশধরগণ অভিষেককালে অদ্যাপি সেই 

বালীয় ও দেবের বংশধরদিগের প্রদত্ত রাঁজতিলক সানন্দে গ্রহণ আপন'দিগকে 

সম্মানিত বোধ করেন *। 

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র অগ্ণাঁপানৌরের অধিবাঁসিগণই এক প্রকার 

গ্রাকৃতিক স্বাতন্ত্য সম্ভোগ করিতে পারে। ইহা অন্য কোন রাজ্যের অধীন নহে; 
অন্য কোন রাঁজার সহিত ইহা কোনরূপ সংঅরব রাখে না। ইহার অধিপতি “রাণা)ঃ 

উপাধি ধারণ পূর্বক কাননকুস্তলা অন্যান সহস্র পল্লীর উপর আপন আধিপত্য বিস্তার 

* দেবের বংশধর প্রথমতঃ নবভূপতির কর ধারণপূর্র্বক তাহাকে রাজাননে উপবেশিত করে এবং 

বালীয়ের বংশধর ঠিলকার্গণের ততুলচূর্ণ ও দরধিপাত্র হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান থাকে । এই অভিষেকব্যাপারে 
মিবারের স্থসম্পন্ন অবস্থার প্রায় এক বৎসরের আয় ব্যয়িত হইত। উক্ত বিপুল ব্যয়নিবন্ধান সে পূর্ব 

অন্তিষেক-প্রথার আড়ম্বরের আনেক হাস হইয়াছে । রা! জগৎমিংহের অভিষেককালের পর হইতেই উদ্ত 
প্রথার হীনতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 



মিবার। ৮৭ 

করেন এবং প্রয়োজন হইলে অন্যুন পঞ্চ সহত্ত্র ধনুস্মান্ ভিলবীরের অধিনেতৃত্বে ুদ্ধস্থলে 
অবতীর্ণ হইতে পারেন । শোলাঙ্কিরাজপুতরমণীর গর্ভে এবং ভূমিয়াভিলের ওরসে তাঁছার 

পূর্বপুরুষ উদ্ভূত হইয়াছিলেন | সেই স্বত্ব তাহারা আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া 

পরিচিত করিয়া! থাকেন। অগুণার এই ভিলকুলে মহাত্মা দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

প্রয়োজনবোধে আমরা প্রক্কত প্রস্তাব হইতে অপস্যত হইয়! পড়িলাম; এক্ষণে বাজার 

বিষয় পুনরাঁলোচিত হইতেছে। 
+/ অনুশীলন করিলে বাপ্পার উক্তরূপ পলায়ন এবং ' তন্িহিত প্রকৃত কারণ সম্যক 

স্বাভাবিক ও স্থুসঙ্গত' বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু উট্টদিগের কাবাগ্রস্থে এ বিষয়ের 
অন্যরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পদবী অনুসরণ 

করিয়! বর্ন করিয়াছেন যে, টা দৈবনির্দেশবশতঃই তিনি নগেন্দ্রনগর পরিত্যাগ 

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সত্য বটে, জগতের প্রাচীনতম বংশনিচয়ের এবং সকল 

দেশীয়, সকল জাতীয় মহাঁপুরুষদিগের বিবরণ নানাপ্রকার কল্পনাজালে বিজড়িত; কিন্ত 

যে বাগ্না বীরচরিত শত আধ্্যনৃপতির পিতৃপুরুষ ; যিনি প্ররুতদেবভাবে পূজিত হইতেন ) 
অলৌকিক বীরত্বের আধার বলিয়া! যিনি শক্রুকুলের সমূহ ভীতির পদার্থ ছিলেন * 
ধাহার পবিত্র দেহ পরমাণুতে বিলীন হইয়া গেলেও অদ্যাপি ধিনি “চিরঞ্জীব” বলিয়া 
প্রখ্যাত হইয়া! থাকেন, সেই অপ্রতিম বীর, রাজপুতকুলতিলক বাপ্পার জীবনী ও 

অত্যাদরয়বৃত্তান্ত কি ঘনতর কল্পনাজালে ঘোর সমাচ্ছন্ন থাকিবে? ছুঃখের বিষয় ভষ্টগণ 

বাপ্লার উন্নতিবিবরণ যে অলঙ্কারে সমালঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহাতে মিবারবাসীদিগের 
এতদূর দৃঢ়তর অনুরাগ যে, সে অলঙ্কার উন্মোচন করিতে গেলে তীহাদিগের মতে 
দেবাপমানরূপ গভীর পাঁপে পতিত হইতে হয়! ভট্টকবিগণ বলেন, 'রাঁজপুতবালক 

বাপ্পা রাখালবেশে সেই নগেন্ত্রনগরের বিস্তৃত উপত্যকাক্ষেত্রে আপনার প্রতিপালক 
্রাহ্গণগণের ধেমুচারণ করিতে লাগিলেন । হৃর্ধ্যবংশীয় শিলাদিত্যের বংশধর নিকষ 
গোঁপালকের কার্ষ্যে নিবিষ্ট হইয়াও সে কালযাপন করিতে লাগিলেন ; কিন্ত 

তাহার সে শান্তিময় জুখের ব্যাঘাত ঘটিল। তিনি যে সকল ধেন্ু চরাইয়া বেড়াইতেন, 
তাহাদিগের মধ্যে একটা স্থুপয়স্থিনী গাভী ছিল; আশ্র্য্যের বিষয় সে গাভী দিনাস্তে 
আশ্রমে প্রত্যাগত হইলে, তাহার উধঃ হুইতে আদৌ পয়োধারা নিঃস্থৃত হইত নাঁ। 
ইহাতে ত্রাঙ্গণদিগের মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইল; তাহারা মনে করিলেন ষে), 
বাগ্পা বিজনে সেই গাভীর সমস্ত ছুপ্ধ পান করিয়া আইসেন। এই সন্দেহ তীহাঁদের 
মনে ক্রমে ক্রমে দৃ়ীভূত হইতে লাগিল । তীহার। অতি সতর্কভাবে বাঞ্ার প্রত্যেক 
অনুষ্ঠানই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । বাগ্পা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাহাদের 
সে সন্দেহনিবন্ধন তিনি মনে মনে অতিশয় ব্যথিত হইলেন; কিন্ত কি করিবেন? 
যত দ্রিন না সেই সন্দেহ অপনোদন করিবার প্রকৃত উপায় অবধারণ করিতে পারিতেছেন, 
তত দিন মনের ছুঃখ মনেই রাখিয়া! ধীরভাবে কার্য করিতে লাগিলেন । কিন্তু তিনি 
সেই গাভীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে দৃটগ্রতিজ্ঞ হইলেন। পর দিন ধেন্ুপাঁল লইয়া 



৮৮ রাজস্থান । 

চারণার্থে বহির্গত হইলে বাপ্প। সেই গাভীর পম্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

সে যেদিকে গমন করিল, তিনিও সেই দিকে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন । 

পয্স্থিনী একটী নিভৃত পর্বতকন্দরে প্রবেশ করিল, বাপ্পাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় 

উপস্থিত হইলেন । অকস্মাৎ এক অত দৃষ্ত তাহার দৃষ্টিগোচর হইল! তিনি দেখিতে 
পাইলেন যে, গাভী এক নিবিড় লতাগুক্ের শিরোভাগে অবিরল ধারায় পয়োরাশি 

অভিপিঞ্চন করিতেছে! বাপ্পা বিন্মিত হইলেন; তিনি সেই লতাবরণের নিকটে 

গমন করিয়া দেখিলেন যে, তন্মধ্যে একটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠীপিত এবং সেই শিবলিঙ্গের 
উপরিভাগেই সেই পয়শ্থিনীর সুধাময় ক্ীরধারা অনর্গল সিঞ্চিত হইতেছে। বাপ্পা 

বুঝিলেন যে, সেই জন্তই গাভীর দুগ্ধ ক্ষয়িত হইয়। যায়। তিনি সেই শিবলিজের 
সম্মুখে আর একটা বিচিত্র দৃহ্ঠ দেখিতে পাইলেন । দেখিলেন যে, তৎসম্মুখস্থ একটা 
বেতসবনের অভ্যন্তরে এক ধ্যাননিরত £যাগী সমাসীন। বাগ্লা সেই বিজনপ্রদেশে 

গমন করাতে অচিরাৎ যোগীবরের ধ্যানভর্গ হইল; কিন্তু কারুণিক তপোধন ধ্যানবিদ্বকারী 

বাঁপ্াকে কিছুই বলিলেন ন]। 

/ এই গিরিকন্দর অতি নির্জন, ইনার অভ্যন্তরে গভীর শান্তি বিরাজিত। পুরাঁকালীন 

যোগী ও তাপস ভিন্ন আর কেহই সেই পবিত্র স্থল কখনও দেখিতে পাঁন নাই। বাপ্পার 
বিশেষ পুণ্যবল ;-_নতুবা! বিনা চেষ্টায় বিনা যত্বে তিনি সেই পবিত্র স্থল * দেখিতে 
পাইলেন কেন? সেই তাপসবরের নাম হারীত। যোগীবর ছারীতও সেই পয়শ্থিনীর 
ক্গীরধার! প্রাপ্ত হইতেন। 
 হাঁরীতের ধ্যানভঙ্গ হইলে বাগ্প। তাহার পদতলে পতিত হুইয়। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 

করিলেন। যোগীবর তাহাকে আশীর্বাদ করিয়! তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। 

রাজপুতবালক আত্মসন্বন্ধে যতদূর অবগত ছিলেন, অকপটভাবে সমস্তই যথাযথ বর্ণন 

করিলেন। অনন্তর মুনিবর হারীতের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়। বাপ্পা সে দিবস আপনার 

ধেনুদল লইয়া আশ্রমে গ্রতিগত হইলেন । তাহার পর দিবস হইতে তিনি প্রতিদিন সেই 
যোগীর নিকট আগমন করিতেন; প্রতিদিনই ভক্তিসহকারে তাহার চরণদ্বয় ধৌত 

করিয়! পানার্থ ছুপ্ধ উপহার দিতেন এবং হরপৃজার উপযোগী পৃতকুন্ুমরাশি চয়ন 

করিয়! আনিতেন। বাপ্পার সেইরূপ অকপট ভক্কি-দর্শনে তপোনিধি হারীত পরম 

প্রীতি লাভ করিয়। তাঁহাকে নানারূপ নীতি শিক্ষ1 প্রদান করিতেন। এইরূপে কিছুকাল 
অতীত্ত হইল। ক্রমে যোগীবর তত্প্রতি এতদূর সন্তষ্ট হইলেন যে, তাহাকে শৈবমন্ত্ে 

দীক্ষিত করিয়া ম্বহন্তে তদীয় গলদেশে পবিত্র যক্ঞোপবীত পরাইয়! দিলেন এৰং তাহাকে 
মহাগৌরবের নিদর্শনম্বরূপ “এফলিঙ্গক! দেওয়ান” উপাধি দান করিলেন। বাপ্পার 

অকপট ভক্তি ও প্রগাঢ় শিবপুজ। দর্শনে ভগবতী ভবানীও অতীব প্রীত হইয়াছ্িলেন। 

* ঠিক এই সথলেই একলিঙ্গদেবের পবিত্র মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। টড, সাহেবের নমসময়ে যে 
যাজক মেই মন্দিরে (অবস্থিত ছিলেন, তিনি মহর্ষি হারীত হইতে ছষটিপুরুষ অধস্তন। টড, উত্ত যাজকের 
নিকট একখানি শিবপুরাণ প্রাপ্ত হইয়ছিলেন। | 



মিবার। এর ৮৯ 

তিনি তঁহাকে আশীর্কাদ প্রদান করিবার জন্য স্বয়ং লিং নি নথ 
আবিষ্ৃতা হইলেন এবং স্বহস্তে তাঁহাকে বিশ্বকর্মা শুল, ধনু: শর, তুলীর, অসিচ্্ 
এবং প্রকাণ্ড খড়ী প্রতৃতি উত্তমোত্বম দিব্যান্ত্রে অলঙ্কত করিয়া দিলেন। এইরপে 

আদিদেব ভগবান্ ভুতনাথের পকিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত এবং ভগবতী ভবানী কর্তৃক দিব্যান্ত্রে 
'সজ্জিত হইয়া বাগ্পা শক্রকুলের অজেয় হইয়া! উঠিলেন। তখন তাহার গুরুদেব মহর্ষি, 

হারীত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ শিবলোকে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । 
তিনি বাপ্লাকে তগ্বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন এবং হ্র্গারোহণ-দিবসে অতি প্রত্যুষে 
ঈতৎপ্রদেশে আগমন করিতে কহিলেন । কিন্তু বাপ্পা সে দিবস ঘোরতর নিজ্রায় 
সতিতুত হওয়াতে যথাকালে সেই নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না । 
(অতঃপর নিরূপিত সময় উত্তীর্ণ হইলে তিনি সত্বর তথায় উপনীত হইয়। দেখিলেন 
যোগীবর হারীত অঞ্মরোবাহিত দীপ্তিময় রথে আরোহণ পূর্বক গগনমগ্লে কিয়দ,র 
উ্থিত হইয়াছেন । মহর্ষি আপন প্রিয় শিষ্যকে শেষান্থ্রাগ প্রদর্শন করিবার জন্য 
রথের গতি রোধ করিলেন এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য বাগ্পাকে সমীপে 

উিত হইতে কহিলেন । দেখিতে দেখিতে বাপ্পার দেহ অকনম্মাৎ একবারে বিংশতি 
হস্ত * বাড়িয়া! উঠিল; কিন্তু তাহাতেও তিনি গুরু-মকাশে উপস্থিত হইতে পারিলেন ন!। 
তখন মুনিবর তাহাকে আপন মুখব্যাদ্ান করিতে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বাপ্পা 

তাহা করিলে, হারীত তাঁহার মুখবিবরে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলেন; কিন্ত আপন 
অবিমৃষ্যকারিতা-দোষে বাপ্পা এক অমূল্য বরলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি দ্বণা 

ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া মুখ নমিত করাতে দেই পবিত্র নিষ্ঠীবন তীয় চরণতলে 
নিপতিত হুইল | বাপ্পা! যদি -দ্বণাসহকারে গুরুত্ব স্সেহোপহারের. অবমাননা ন! 
করিতেন, তাহা হইলে তিনি অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন) কিন্তু তাহ! হইল না) 
স্বতরাং সে অক্ষয় বরলাভে তিনি কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। তিনি অমর হইতে 

গারিলেন না বটে, কিন্তু তাহার দেহ সকল প্রকার অন্ত্রশস্ত্রাদির অভেদ্য হইয়! রহিল। 
ইহাও তৎপক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এদিকে দেখিতে দেখিতে টি 

অচিরকাল মধ্যে স্থুনীল নভোমগুলে অন্তর্থিত হইয় গেলেন। 
৬ যে দিন ৰাপ্পা উক্তরূপে দৈবানুগৃহীত হইলেন, সেই দিন তীহার অদৃষ্টাকাশ 
বিমলালোকে বিভাত হইয়া উঠিল। সেই দ্রিন হইতে তিনি মৃলমন্ত্রের সাধনায় কঠোর 
কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন )-_সিদ্ধিও বরদায়িণী মুষ্তিতে অচিরকাল 
মধ্যে তাহার সম্মুখে আসিয় দণ্ডায়মান হুইলেন। বাপ্পা আপন জননীর নিকট শুনিয়া 
ছিলেন যে, তিনি চিতোরের তদানীস্তন মৌর্ধ্যনৃপতির ভাঁগিনেয় । এই নিকট সন্বন্ধবন্ধনের 
বিষয় অবগত হইয়। বাপ্পা! নিজমন্ত্রসাধনে দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইয়! উঠিলেন “রাখালের (85885588578 88588868884828578- 3 

* বাগার মম্বন্ধে এরপ অনেক অদ্ভুত বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, তাহার পরিধের 
বদন কিিদুনপঞ্চশত হন্ত দীর্ঘ ছিল এবং তিনি ভগবতী ভবানীর নিকট যে তরবার পাপ হই়াছিলেন, 
তাহ ওজনে প্রায় বত্রিশ সের। 



৯০ রাজস্থান। 

অলস জীবনে তাঁহার অতীব বিরক্তি জন্মিল।” কতিপয় সহচরকে সঙ্গে লইয়া মেই 
গভীর অরণ্যবাস পরিত্যাগ পূর্বক তিনি প্রকাশ্ত লোকালয়ক্ষেত্রে বাঁহির হইয়া পড়িলেন। 

লোকাঁলয়-দর্শন তাহার ভাগ্যে সেই প্রথমবার সংঘটিত হইল। জনস্থানভূভাগ যে, কিরূপ 
তৎপূর্কে তাহ! তিনি আদৌ দেখেন নাই। এক্ষণে লোকালয়সমূহের জীবস্তভাব অথলোকন 

করিয়া তিনি আরও উত্তেজিত হুইয়। উঠিলেন। অদৃষ্টদেব সুপ্রসন্ন হইলে লোকে সকল 
ব্যাপারেই ফলবান্ হইতে পারে। সেই নিবিড় বননিবাসভূমি হইতে বহির্গত হইবার সময় 
পথিমধ্যে নাহরামুগরানামক গিরিকুটের * গাদতলস্থ বনগ্রদেশে প্রসিদ্ধ গোরক্ষনাঁথ 

সিদ্ধপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বাপ্পা! সেই মহাপুরুষের নিকট একখানি 
ঘ্িধার তরবার প্রাপ্ত হইলেন । উপযুক্ত মন্ত্রপুত করিলে এই প্রচণ্ড অসির সাহায্যে 
অনায়াসে গিরিবিদ্বারণ করা যায়। বাপ্পার সৌভাগ্যের পথ ইতিপূর্বে পরিষ্কৃত হইয়াছে। 

এক্ষণে তাহাতে যাহা কিছু প্রতিরোধ ছিল, তিনি সেই দৈবকৃপাঁণের সাহায্যে তাহ! 
দূরীকৃত করিয়া! অভীষ্টলাঁভে কৃতকার্ধ্য হইলেন +। 

॥  প্রমারের অন্যতম শাখা মৌর্যযবংশীয় নৃগতিগণ ইতিপূর্ৰে মালবের সিংহাসনে 

সমার় ছিলেন । তাহারাই তদানীস্তন ভারতের সার্বভৌম অধিপতি । বাপ্পা কালে 
চিতোরে উপৃস্থিত হয়েন। তখন উক্ত নগর মাননামধেয় জনৈক মৌর্য্যনৃপতির শাঁসনাধীনে 
অবস্থিত ছিল। মহারাজ মান অভ্যাগত ভাগিনেয়কে যথোচিত আদরের সহিত গ্রহণ 

করিলেন এবং তাহাকে আপন অধীনস্থ সামস্তসমিতির অন্তভূক্ত করিয়া ভরণপোষণের 

জন্য কতকগুলি উপযুক্ত ভূমিবৃত্তি প্রদান করিলেন | মহারাজ মৌধ্য মানমিংহের 
শাসনসংক্রান্ত যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে জান যায় থে 

রাজস্থানে তৎকালে সামস্তপ্রথ। বিশেষ প্রচলিত ছিল | রাজপুতসামস্তগণ বিপুল 

ভূমিবৃত্তি ভোগ করিয়া মানরাজার সাহায্যার্থে শক্রদমরে অবতীর্ণ হইতেন। ইতিপূর্বে 

তিনি তাহাদিগের বিশেষ ভক্তিভাজন ছিলেন এবং তাহারাও তন্নিকটে উপযুক্ত অনুরাগ 

প্রাপ্ত হইতেন; কিন্তু যে দিন বাপ্পা তাহার স্সেহনয়নে পতিত হইলেন, সেই দিন হইতে, 

সামস্তদিগের প্রতি তাহার অযত্ব ও অমনোযোগিতা। প্রকাশ পাইতে লাগিল। তীহারা 

বুঝিলেন ঘে, বাঁপ্পাই তহাদিগের সে অনর্থের মূল; স্ৃতরাং তাহারা ততপ্রতি বিষম 
বিদ্বেভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাহার অনিষ্টসাধনে দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ হইলেন । 
4 সেই সময়ে একটা বিদেশীয় শক্র আগিয়া চিতোরপুরী আক্রমণ করাতে মহারাজ 

মানসিংহ আপনার অধীনস্থ সামস্তদিগকে শক্রসমরে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি করিলেন? 

* উদয়পুরের পূর্বব্ভাগস্থ গিরিপথের সাত মাইল দুরে নাহরামুগর অর্থাৎ ব্যাস্রমের অবহিত | 
1 রাজপুতদিগের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাণ! আপন সামস্তদলের সহিত উত্ত দ্বিধার তরবার 

অদ্যাপি প্রতিবর্ধ তক্ভিসহকারে পূজ| করিয়! থাকেন । মহাত্ম! টড, রাণাকুলের প্রধান ভট্রদিগের নিকট 
এতদ্বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন। তাহারা তদ্বিষয় বলিবার সময় খড়াশুদ্ধির যে মঞ্জ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, 
তাহার মর্ম প্রকটিত হইল গুরু গোরক্ষণাথ, দেবদেৰ রি তক্ষক; মহর্ষি হারীত এবং ভগবতী তবানীর 
আজ্ঞাক্রমে আঘাত কর।” 
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কিন্তু তাহারা আপনাপন তৃমিবৃত্তির পাট্টাগুলি সদর্পে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সমস্তে বলিল 
“মহারাজ তীহার প্রিয়তম ফেনানীকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করুন 1” বাপ্পা তা 

ম্বকর্ণে গুনিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত বাঁ হীনসাহস হইলেন না; 
বরং দ্বিগুণতর সাহমে প্রোৎ্সাহিত হইয়। একাঁকীই সেই দেশবৈরী শক্রর বিরুদ্ধে 
'সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । বিদ্বেতাবাপন্ন সামস্তগণ আপন আপন তৃমিবৃত্তি 
পরিত্যাগ করিলেন বটে; কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে বাপ্পাঁর অন্ুগমন করিতে বাধ্য হইলেন। 

তাহার গ্রচণ্ড বিক্রম সহা করিতে না পারিয়া! শক্রকুল পরাজিত হইল এবং নগর 

পরিত্যাগ পূর্বক ছত্রভঙ্গ দিয় চারিদিকে পলাঁয়ন করিল । বাপ্পা মেই বিজয়ীবেশে 
_ তোরনগরে গ্রত্যাগত না হইয়া আপনার পিতৃপুরুষদিগের রাঁজধাদী গজনীনগরে গমন 
(করিলেন | গজনীনগর তৎকালে জনৈক শ্নেচ্ছনৃপতিকর্তৃক অধিকু্ত ছিল )--তাঁহার, 
মাম সেলিম । বাপ্পা তাহাকে সিংহাঁসনচ্যুত করিয়! তদুপরি সৌরকুলোৎপন্ন জনৈক 

সামস্তকে সংস্থাপন করিলেন এবং আপন সেনাঁদল সমভিব্যাহারে চিতোরনগরে ফিরিয়া 

আদিলেন। কথিত আছে, তিনি সেই সময়ে আপনার শক্র সেলিমের ছুহিতাকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন । 

৮ অভিতপ্ত সর্দারগণ মাননৃপতির প্রতি বিষম রুষ্ট হইয়! তাহাকে পরিত্যাগপূর্বক 

সদন্তে চিতোর হইতে অন্তর গমন করিল। রাজা! তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। 
তাহাদিগকে নগরে ফিরাইয়া৷ আনিবাঁর জন্য তিনি বারবার দূত প্রেরণ করিলেন) 
কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল নাঁ। রোধান্ধ সামস্তগণ কিছুতেই প্ররুতিস্থ হইল না এবং 
কোন ক্রমেই বিষম বিদ্বেষভাঁব পরিত্যাগ করিতে পাবিল না। এমন কি তাহারা গুরুর 
অন্ুরোধও প্রা করিল না। যে ব্যক্তি তাহাদিগের নিকট দূতস্বরূপ গমন করিল, 
ভাহারা তাহারই সম্মুখে বলিল «আমরা তাহার ণনিমক+ খাইয়াডি, অতএব এক 
বত্সরকাঁল প্রতিহিংসা লইতে নিবৃত্ত থাকিব ।” তাহারা আপনাদের অন্তরস্থ ভীষণ 
গ্রতিজিঘাংসাবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন করিবাঁর জন্য একজন উপযুক্ত অধিনায়কের অন্বেষণ 
করিতে লাগিল। যে বাঁপপা তাহাদিগের মনোবিকারের মূলকারণ ; অবশেষে তাহারই 
অপ্রতিম শৌরধ্য ও গুণগৌরবে বশীভূত হইয়া তাহারা তাহাকেই সমূহ সম্মানসহকারে 
আপনাদের অধিনেতৃত্বে বরণ করিল। রাজ্যলিগ্মা কি ভয়ঙ্করী | ইহার মোহিনী মায়ায় 
বিমুঢ় হইয়। মানব হিতাহিত বিবেক পরিত্যাগ করে, ধর্মজ্ঞানে জলাঞ্জলি দেয় এবং 
কৃতজ্ঞতার পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া উপকারী সুহৃদেরও সর্বনাশ করিতে কুঠিত হয় 
না! দুরাকাজ্ষ বাপ্পা তাহাই করিলেন। যে মৌর্য্যনৃপতি তাহার মাতুল, যাহার অনুগ্রহই 
তাহার সৌভাগ্যোদয়ের প্রধান দ্বারন্বূপ) যিনি তাহার জন্য আপন সামস্তগণের 
বিদ্বেষানলে পতিত হইয়াছেন; বাপ্পা অবশেষে তত্কৃত সমস্ত উপকার ভুলিয়া পাঁষাণে 
হৃদয় বাঁধিয়া তাহাকেই সিংহাসনচ্যুত করিলেন এবং সেই বিদ্বেষান্থিত সামস্তদিগের 
সহায়তায় তৎসিংহামন হস্তগত করিয়া লইলেন। ভট্টকবিগণ এস্থলে বর্ণন করিয়াছেন,-_ 
বাপ্পা মৌরধ্যনৃপতির হস্ত হইতে চিতোর কাড়িয়া লইলেন এবং তঙগ্রদেশেরপ্মরগ্অর্থাৎ 
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মুকুটশ্বরূপ হইলেন ।” চিতোরের সিংহাসনে লমারঢ হইয়াই তিনি সর্ববাদিসশ্মতিক্রমে 
সকলের নিকট “হিনুক্্য” “রাজুর” ও নাঃ (ার্বতৌম) এই তিনটা উপনাম 
লাত করিয়াছিলেন। 

বাপ্পার অনেকগুলি সম্তানসস্তরতি জন্বিয়াছিল। তম্মধ্ে কতকগুলি নিন 

পিতৃপুরুষদিগের প্রাচীনরাজ্য সৌরাষ্্প্রায়দ্বীপে প্রতিগমন করিয়াছিল। যাহারা উক্ত 
প্রদেশে গ্রতিগত হয়, তাহাদিগের সম্তানগণ কালক্রমে ঘোরতর প্রভাবশালী হইয়া 
উঠিয়াছিল। এমন কি “আইনআঁকবরী” গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদিগের মধ্যে 
পঞ্চাশৎ সহস্র বীর আকবরের সময়ে বিশেষ প্রাছুতূতি হইয়া! উঠিয়াছিল। বাপ্পার অপর 

কুমারগণের মধ্যে পঞ্চজন মারবাঁরদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল । তথায় তাহারা কালক্রমে 

গোহিলনামে প্রসিদ্ধ হইল কিন্ত তত্প্রদেশ হইতে বিভাড়িত হইয়! তাহারা এক্ষণে 
বল্পভীপুরের ধ্বংসাবশেষের উপর অতি দীনভাবে কালযাপন করিতেছে ।. আজি তাহার 
আপনাদিগের পবিত্রকুলের গৌরবগরিমার বিষয় ভুলিয়া আরবীয়দিগের সহিত 
বাণিজ্যস্ত্রে আবদ্ধ হইয়! রহিয়াছে! 

... বীরবর বাপ্পার অস্তিম জীবনের বিবরণ সর্বাপেক্ষা অধিকতর অভ্ুত। সে অদ্ভুত 

বৃত্তান্ত গোপন করিবার জন্য তাহার সজাতীয়গণ বিশেষ আগ্রহাঘ্বিত। পরিণতবয়সে 

পদার্পন করিলে বাপপা আপনার মাতৃভূমি, নস্তানসস্ততি ও আত্বীয়ম্বজনকে পরিত্যাগ 
করিয়! প্রতীচ্য খোরাসনরাজ্যে উপনিবিষ্ট হয়েন এবং তদ্দেশ জয় করিয়া তত্রত্য 
অনেকগুলি শ্নেচ্ছকামিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাদের গর্ভে তাহার অনেক 
পুত্রকন্যা সমুত্তত হইয়াছিল। 

পূর্ণ একশততম বর্ষে উপনীত হইলে বীরকেশরী বাগ মানবলীলা সম্বরণ কঝরেন। 
দৈলবরার অধিপতির নিকট একথানি প্রাচীন ইতিহামগ্রস্থ আছে? তাহাতে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, বাপ্পা ইম্পাহান, কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাক, ইরান, তুরান ও কাফিস্থান 
প্রভৃতি পশ্চিমদেশসমূহের ভৃপতিদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের ছুহিতাদিগকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন এবং অস্তিমে তাপসধর্দ্ম 'অবলম্বন করিয়! স্থমেরুতলে চরমজীবন 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে তথায় তিনি সজীবনে সমাধিগত হয়েন। 
সেই সকল রমণীয় গর্ভে বাপ্পার ওরসে একশত ত্রিশটী পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিল। সেই 
পুত্রগণ “নোশের! পাঠান” নামে অভিহিত। তাহারা আঁপনাপন জননীর নামান্থসারে 
এক একটা শ্বতন্ত্ বংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । বাপ্পার হি্গুবনিতাঁদিগের গর্ভে সর্বসমেত 
আটানববই জন পুত্র নমুস্কুত হইয়াছিল। তাহার! সকলেই “অপ্রি-উপাসী সু্ঘযবংশীয়” 
নামে রসিদ | | 

এ. ভ্টগ্রস্থে আরও একটা বিচির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে বাপপার 
লীলাবসান হইলে তাহার শবদেহের সৎকারসন্বন্ধে তদীয় হিন্দু ও শ্লেচ্ছসস্তানসম্ততিগণের 
মধ্যে. ঘোরতর ঘবন্থ উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুগণ সে শবদেহকে অক্নিদ্ধে করিতে ব্যন্ত-- 

এদিকে যুলরন্্রানগুণ তাহাকে ভূগর্ভে নিহিত করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহাঘ্িত। 



মিবারা ৯৩ 

বাগ্বিতপডাঁয় তর্কবিতর্কে কোন পক্ষেরই জয়পরাজয় হইল না) সৃতরাং মে ছূরহ প্রশ্নের 
কিছুই মীমাংসা হইল না। এইকপ দ্বন্ব করিতে করিতে তাহার! বাগ্পার শবদেহাররনী 
উত্তোলন করিয়া দেখিল, নশ্বর পঞ্চতূতাত্মক দেহের পরিবর্তে কতকগুলি প্রক্ষ,টিত শ্রেড় 
শতদল বিরাজ করিতেছে ! সেই সকল্ কমল তথা হইতে সমৃণাল উৎপাটিত হই! 

 মানসমরোবরে পুনঃরোপিত হইল পারসিকবীর নশির্্ধাণের শেষ সৎকারসম্বন্ধে ক 
 অন্ধুরূপ বিবরণ গুনিতে পাওয়া যায় । 

. স্সিবারের রাজবংশের ম্আদি প্রতিষ্ঠাতা গিহেলাটকুলতিলক বীরবর বাপ্পারাওলের 
ক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইল এক্ষণে আমরা তাহার আবির্ভাবের প্রক্কত-কাল-নিরূপণে 

একবার উদ্যম করিব! পূর্বেই কথিত হুইয়াছে যে, মহারাজ শিলাদিত্যের রাজত্বকালে 
সম্বৎ ২৫ অবে বল্লভীপুর উৎসাদিত হয়। শিলার্দিত্যের অধস্তন নবমপুরুষে বাগ্পারাওল 

অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রাণার প্রাসাদে ঘে সকল ভ্টগ্রস্ 
রক্ষিত আছে, তৎসমুদায়ে দেখিতে পাওয়! যায়, লম্বৎ ১৯১ (থৃঃ ১৩৫) অকে 

বাগ্লারাওল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এদিকে একখানি শিলালিপিতে * খোদ্দিত আছে 

যে, সম্বৎ ৭৭০ (খুঃ ৭১৪) অবে চিতোর মৌর্ধযমানরাজকর্তুক অধিকৃত ছিল। রাণার 
রাজভবনস্থ ভট্টগ্রস্থগুলি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিতেছে যে, বাগ্পারাঁওল মানরাজার 
ভাগিনেয়) তিনি পঞ্চদশ বর্ষ-বয় ক্রমকালে স্বীয় মাতুলকর্তৃক সামস্তশ্রেণীতুক্ত 
হইয়াছিলেন এবং সর্দারগণের আন্ুকুল্যে মানরাজাকে পদচ্যুত করিয়া চিতোরসিংহাসন 

অধিকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই গকল বিষস্বাদী মতের মধ্যে কোন্টাকে পরিশুদ্ধ 
বিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? যদ্দি বাগ্পাকে মৌর্ধ্যনৃপতির ভাগিনেয ও সমসাময়িক 
বলিয় গ্রহণ করা যায়, তাহা। হইলে এরূপ কালনির্দেশ কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে 
পারে? “কাল্পনিক অলঙ্কারের অত্যন্তরে প্রকৃত বৃত্তীস্ত প্রচ্ছন্ন থাকে বটে, কিন্তু তাহ! 

বলিয়া কি তাহা বিক্কৃত হইয়া থাকিবে? তা€া বলিয়া! কি গিহ্লোটকুলতিলক বীরকেশরী 

বাপ্পার বিবরণ অলীক গল্প ও কল্পনাবাক্যে পর্যযবসিত হইবে ?” মহানুভব টড সাহেবের 

হৃদয়ে একদা এই গভীর বিতর্কের উদয় হইল। তিনি সেই বিষস্বাদী মতের সমন্বয় 
সাধন করিয়া! প্রক্কৃত বৃত্তান্তের উদ্ধার করিতে ক্ৃতসঙ্কল্প হইলেন; আহঙ্কাদের বিষয় তাহার 
সে সন্কল্প সিদ্ধ হইয়াছিল। শিলালিপি, তাম্্রশানন, প্রাচীন মুদ্রা, থোদিত স্তস্ত গ্রভৃতি 

গবেষণার যে কোন উপকরণ» মিবাররাত্যের মধ্যে যে কোন স্থানে প্রাপ্ত হইলেন, অদম্য 

অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানের সহিত তাহ হইতেই সত্যাবিষারে যত্ধ করিতে লাগিলেন । 

* চিতোরপুরীস্ প্রপিদ্ধ মান-দরোবরের তটবন্তাঁ একটা বিজযন্তস্ত হইতে এই শিলালিপি সংগৃহীত 
হইয়াছে। ইহার একস্থলে লিখিত আছে যে, মহারাজ মান একদ| নগর ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে 

একটা জরাজীর্ন বৃদ্ধ তাহার সম্মথ দিয় অত্ধি কষ্ট ধীরগমনে চলিয়। গেল। তাহাকে দেখিয়া তীহার মন্ধে 
এক গভীরতাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন “মানবজীবন ক্ষ্ণস্থায়ী,__-পদ্মপত্জস্থিত বারিবিন্দুর ন্যায়, 
চঞ্চল। রাজ্য ও ধনরত্ব সকলই ক্ষণভঙ্গুর।” এইরূপ নানা চিন্তা করিয়! নরনাথ আপনার নাম অক্ষয় ়াখিবার | 
নিমিত্ত বিপুলবীত্িত্বক্ূপ এই বিশাল মরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । | র্ 

৯১৩ 



১৯৪ .. রাজস্থান। 

শ্রইরূপে ছয় বংসর অতীত হইল, তথাপি তিনি সাফল্য লাত করিতে পাঁরিলেন ন1। 
নানা সন্দেহ ও চিস্তায় আকুলিত হুইয়া অবশেষে উদয়পুর হইতে বিদাঁয় গ্রহণ করিয়! 

সৌরাষ্ট্রীভিমুখে যাত্রা করিলেন ) মনে মনে বাসনা ষে, গিহেলাটকুলের সেই প্রাচীন 

লীলানিকেতনে একবার অনুসন্ধান করিয়! দেখিবেন। সৌভাগ্যবশতঃ তথায় তাহার 
মনোরথ সিদ্ধ হইল, তাহার অসীম পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হুইল। অনেকে 
অনুসন্ধানের পর টড. মহোদয় দোমনাথদেবের পবিত্র মন্দিরগাত্রে একখানি শিলালিপি 

আবিষ্ধার করিলেন। সেই খোদিত লিপিসাহাঁয্যে তাহার সমস্ত সন্দেহ দুরীক্কত হইল? 
তিনি সেই সমস্ত বিষস্বাদী মতের সমন্বয় সাধন করিতে কৃতকার্য হইলেন। সেই 
শিলালিপিতে “বল্ল ভী-মন্বৎ” নামে আর একটা স্বতন্ত্র স্থতের উল্লেথ ছিল। উক্ত সম্ঘৎ 

বিক্রমপ্রতিষ্ঠিত সম্বতৈর তিন শত পঁচাত্তর বৎসর পরে প্রচলিত হয় * | 

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ২০৫ সন্থতে বল্লভীপুর বিধ্বস্ত হইয়াছিল , এক্ষণে নিশ্চয় 
প্রতীত হইল যে, ২০৫ সম্বৎ বল্পভী-সম্বৎ হইবে। এবং বল্লভী-সম্বৎ বিক্রম-সম্বতের 

৩৭৫ বৎসর পরে প্রারন্ধ; অতএব ৩৭৫+২৭৫-৫৮* বিক্রম-সন্বতে রি খৃঃ অবে) 

বল্লভীপুর শ্্েচ্ছকর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল । 
এ দিকে মৌধ্ধযনৃপতির শাসনসংক্রান্ত শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ৭৭* অবে 

বাগ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! এক্ষণে যদ্দি উক্ত ৭৭ হইতে ৫৮০ বিযুস্ত করা যায়, 
তাহা! হইলে ১৯০ অবশিষ্ট থাকে। শুদ্ধ একটা মাত্র বংসর যোগ করিলে ইহ ভট্টকবি- 

দিগের নিরূপিত সন্বতের সমান হইয়| যাঁয়। অর্থাৎ ভট্টগণ কর্তৃক উল্লেখিত হইয়াছে 
যে, ১৯১ সন্বতে বাগ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমাদিগের নিরূপিত ১৯০ 

সন্বৎ যে, এক বৎসর ন্যুন, তাহ সম্পষ্টই প্রতীত হইল। অবশ্য ঘলিতে হুইবে যেঃ 
এন্প স্থলে এক বৎসরের ন্যনাধিক্য অতি সাান্য কথা। রি 

বাপ্পা যৎকালে চিতোরের দিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাহার বয়ঃক্রম 

পঞ্চদশ বৎসর; কিন্ত এই মাত্র প্রদর্শিত হইল যে, তদীয় জন্মাব্ৰ মৌর্যয-শিলালিখনোক্জ, 
অন্দের এক বৎসর নান অর্থাৎ ৭৬৯ অব তাহার জন্মকাঁল) সুতরাং সন্ধৎ ৭৬৯+১৫- ৭৮৪ 

(খৃঃ ৭২৮) অকে গিহেলাটকুল কশরী বাপ্পা চিতোরের মিংহামনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন 

এবং উক্ত অব চিতোরে গিহ্লোটদ্িগের আধিপত্য প্রারন্ধ হুয়। উক্ত সময় হইতে 

আরম্ভ করিয়া! ক্রমাগত একাদশ-শত-বর্ষব্যাপী কালের মধ্যে মিবারের, সিংহাদনে 

সব্ধ সমেত ৫৯ জন নরপতি সমারূঢ় হইয়াছেন । 

গিহ্লোটকুলতিলক বীররবর বাগ্সারাওলের আবির্ভাবের প্রক্ৃতকাল নিরূপিত হইল। 

ইহাতে রাজস্থানের ভট্টকবিগণের কৌশলরচিত ক্পনাজাল বিযুদ্ত হওয়াতে বাপ্পার 
প্রাচীনত্ কিয়ৎগদ্সিমাণে নিরাকৃত হইল বটে) নত ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নে 

& উক্ত শিলালিপিতে শিবসিংহ-সম্বৎ নামে আর একটা নূতন সন্বতের নামোল্পেখ দেখিতে পাওয়া বায়। 
শিবনিংহ-সম্বং বিক্রম- নষ্বতের ১১৬৯ অবে আরন্ধ হয়। 



মিবার। ৯৫ 

যে, পৃথিবীর তদানীস্তন অন্যান্ত বীরগণের অত্যু্থানের প্রাকৃকালে তিনি: খিত 

হইয়াছিলেন। তখন কার্লোভিজীয় বীরবংশ প্রতীচ্যমণ্ডলে প্রচণ্ডবল অর্জন করিয়া 

আপন বিরাট মন্তক ধীরে ধীরে উত্তোলন করিতেছিল,_-বীর ওয়ালিদের বিজয়িনী সেনা 

স্ছদুর ইব্রো-সৈকতে খলিফার “হরিছর্ণ বিজয়-বৈহয়ন্তী” রোপণ করিয়া বীরনাদে 

যুরোপমগ্ডলকে বিকম্পিত করিতেছিল। | ৬ 

মিবাররাজ্যের মধ্যে “আইতপুর” নামে একটা প্রাচীন ও সমৃদ্ধ নগর ছিল; সে নগর 

আজ্ অনস্ত কাল সাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে ূর্ণবিচুর্ণিত; ;) আজ্ তাহা অসভ্য 

ভিল ও বন্ত শ্বাপদকুলের আশ্রয়নিলয় হইয়া রহিয়াছে; আজি অনেকের ম্মুতিপট 

হইতে তাহার নামমান্রও বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছে। উক্ত আইতপুরের ধ্বংসরাশির 

মধ্য হইতে একখানি স্মারকলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে মহাঁরাজ' শক্কিকুমার 
পর্য্যন্ত মিবারের চতুর্দশ নৃপতিগণের ধারাবাহিক বংশবিবরণ প্রকটিত আছে। তন্মধ্যে 

বাপ্পার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্ত তিনি তথায় শৈল নামে বর্ণিত 

হইয়াছেন । ভন্গ্রন্থ ও রাজপরিবারের কোঠীপত্রিকার সহিত উক্ত শিলালিপির 

প্রায় সকল বিষয়েই এক্য দেখিতে পাওয়া যায়) কেবল উহাতে একটা মাত্র অতিরিক্ত 

নাম সন্নিবেশিত আছে। ্ 

পণ্ডিতবর হিযুম বলেন, “যদিও কবিকুল আপনাদিগের কল্পনাবলে প্রকৃততম 

ইতিহাসকেও বিকৃত করিয়] ফেলেন, যদ্দিও তাহারা স্বেচ্ছাচারিতাবশতঃ সত্য ঘটনাকে 

অদ্ভূত অলম্কারে অলঙ্কৃত করেন; তথাপি তাঁহারাই যখন প্রাচীন জগতের একমাত্র 

ইতিহাসবেন্তা, তখন তাহাদের গভীরতম অতিরঞ্জনের অভ্যন্তরে প্রক্কত বৃত্ত 'সদামর্বদা 
মূলভাবে বিরাজ করে।” এ জ্ঞানগর্ভ বাক্য এস্লে সম্যক্ সুঙ্গত। কেননা বিজন ও 

বিধ্বস্ত আদিত্যপুরের ধ্বংসরাশীর সহিত যে নামাবলি ধীরে ধীরে লোকলোচন হুইতে 
অন্তরিত হইয়। যাইতেছিল, মিবারের ভট্টকবিকুলের মোহিনী কল্পনার নিবিড় আবরণে 

সে সকল প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে। বীরবর বাপ্পার প্রাছুর্তাবের সমসময়েই 

মুসলমানগণ সিন্ধুনদ পাঁর হুইয়| সর্বপ্রথম ভারতভূমে আপতিত হইয়াছিল। হিজরা 

পঞ্চনবতিতমবর্ষে, খলিফ। ওয়ালিদের সেনাপতি মহম্মদ বিনকাঁশিম) সিন্ধুদেশ জয় করিয়া 

ভাগীরদীর সৈকতভূমি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এতদ্বিবরণ আরবীয় এঁতিহাসিক- 

দিগের গ্রন্থে সংলক্ষিত হইয়া থাকে যদিও এলমেকিনের গ্রন্থে মুসলমানকর্তৃক 
সিন্ধুরাক্গ্যাক্রমণের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়, তথাপি ভারতবর্ষের তাৎকালিক অবস্থা 

পর্ধ্যবেক্ষণ করিলে সম্যক উপলব্ধ হইবে যে, তারের অনেক প্রদেশ তৎকাঁলে বিদেশীয় 
শক্রকুলের প্রচণ্ড বিক্রমবলে বিলোড়িত হইয়াছিল। আজমীররাজ মাণিকরায়ের রাজ্য 

ৃষ্টায় অষ্টম শতাববীর মধ্যভাগে একদল শক্রকর্তৃক উৎসাদ্দিত হয়। কথিত আছে উক্ত শত্রু 
পোতারোহণে আগমন. করিয়া অঞ্জর নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিল। যদি.সেই 

আক্রমণকারীকে কাঁশিম বলিয়! নির্দেশ করিতে কাহারও সন্দেহের উদয় হয়? তাহা 

হইলে দিদ্ধুরাজ দাহিরের শোচনীয় মৃত্যু-বিবরণ পাঠ করিলে সে সন্দেহ অনেক 



৯৬ | রাঁজস্থান। 

পরিমাণে নিরাককৃত হইতে পারে। পঙ্ডিতবর আবুল-ফজেল বলেন, হিজির| ৯৫ (থৃঃ ৭১৩) 

অব কাশিম কর্তৃক দাহিররাজ নিহত ও তীয় রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে, তাহার পুত্র চিতোরে 

পলায়ন করিয়। মৌর্য্যনৃপতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বাপ্পা ও শক্তিকুমারের মধ্যবস্তী ছুই শতান্ধীর মধ্যে নয়জম নৃপতি চিতোরের 

সিংহাসনে সমারোহণ করিয়াছিলেন । .উক্ত ছুই শত বৎসরের মধ্যে ষে চারিজন 
ধুরদ্ধর নৃণতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে লইয়! চারিটা প্রধান যুগের অবতারণা 
হইয়াছে) যথা,--(১ম) কণকসেন, খৃঃ অঃ ১৪৪) (২য়) শিলাদিত্য, এবং বল্পভীপুরধবংস 

থৃঃ অঃ ৫২৪) (ওয়) বাপ্পা ও তৎকর্তৃক চিতোরে প্রতিষ্টা প্রাপ্তি *২৮ খু অঃ এবং (৪) 
শত্তিকুমার; ১০৬৮ খুষ্টা্ব। 

তৃতীয় অধ্যায়। 

বাগা ও সমরসিংহের মধ্যবর্তী নরপতিগণের বৃত্তান্ত /-_বাপ্লার সন্ভানসস্ততিগণ ;-_-আরবীয়গণকর্ভৃক 

ভারতাক্রমণ ;-_চিতোর-রক্ষার্থ যে সকল হিন্দু নৃপতি শক্রবিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়াছিলেন, ডাহাদিগের 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 

ইতিপূর্বে বর্ণিত হুইয়াছে যে, গিহেনাটকুলতিলক বাগ্না সন্বৎ ৭৮৪ (থৃঃ ৭২৮) অবে 
চিতোরের দিংহানে সমারূঢ হইয়াছিলেন। তাহার পর যে দিন তিনি চিতোর- 

রাজ্য পরিত্যাগ:করিয়া ইরাণদেশে গমন করিলেন, সেই দিন হইতে মহারাজ লমরসিংছের 
রাজত্ব পর্য্যস্ত ভ্টগ্রস্থের বিবরণাবলী হইতে যথাসম্ভব এঁতিহাসিক বৃত্তাত্ত সংগ্রহ করিতে 

গরবৃত্ধ হইলাম । এই পময়ে শুদ্ধ মিবার কেন, সমগ্র ভারতভূমে এক নূতন যুগের 
অবতারণ! হইয়াছে । যে দিন প্রচণ্ড মুসলমাঁনবীরের গগনবিদারী শ্রবণউিরব সিংহনাদে 
আরধ্যলক্ষী চঞ্চল! হইলেন, ভারতবর্ষের রাঁজমুকুট ভারতীয় 'আর্ধ্যনৃপতির মন্তক হইতে 
আচ্ছিন্ন হইয়। ববনশিরে স্থাপিত হইল) সেই ছুর্দিনে সমগ্র ভারতবর্ষে যে এক নৃত্তন 
যুগ অবতীর্ণ হইল; তাহা কে মা স্বীকার করিবে? বীরবর বাপ্পারাগওলের ইরাণযাত্রা 
'এবং সমরসিংছের সিংহাসনারোহণ-কালের মধ্যে চারিটা শতাব্বী অতীত হইয়াছে। 

এই চারিশত বত্মরের মধ্যে মিবারের সিংহারনে সর্ধসমেত অষ্টাদশ জন নরপতি 
আন হইয়াছিলেন। ইহাদের শাসনসংক্রান্ত বিশিষ্ট বিবরণ ভট্টদিগের কাব্যগ্রন্থ 



মিবার। ৯৭ 

যদিও পাওয়া যায় না; তথাপি যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে সুম্পষ্ট প্রতীত হয় যে, 
তাহার৷ বীরবর বাপ্লার উপযুক্ত বংশধর ছিলেন। তীহাদের অতুলনীয় কীর্ঠিকাহিনী 
আজিও রাজস্থানের অনেক গিরিগাত্রে অক্ষয়তাবে বিরাজ করিতেছে । 1 

আইতপুরের শিলালিপির সাঁহাযো ইতিপূর্বে গ্রতিপা্দিত হইয়াছে যে, বা ও ও 
সমরসিংহের মধ্যে শক্তিকুমার নাম! জনৈক নৃপতি সন্বৎং ১০২৪ (থৃঃ £ ৯৬৮) অকে মিবারে 

শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। এদিকে একথানি পুরাতন অত্যুত্কষ্ট জৈন 
পাঙুলেখ্যে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজ শক্তিকুমারের চারিপুরুষ পূর্বে সম্বৎ 
৯২২ (খূঃ ৮৬৬) অবে আর একজন- ্রতিষ্ঠাবান্ নরপতি চিতোরের সিংহাসনে অধির় 
হইয়াছিলেন) তীহার নাম উন্নুট । খোমানরাস নামক একখানি পুরাতন কাব্যগ্রন্থ 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাপ্পা ও সমরসিংহের মধ্যবর্তী কালে মিবাররাজ্য একবার 
মুদলমানগণ কর্তৃফ আক্রান্ত হইয়াছিল। যে নরপতির রাজত্বকালে উক্ত ঘটনা সঙ্ঘটিত 
হইয়াছিল, তাহার নাম খোমান। মহারাজ খোমান খৃঃ অঃ ৮১২ হইতে ৮৩৬ অন্ধ 
পর্য্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

এতৎ সময়ের ভারতীয় ইতিহাস নিবিড় তমসায় জ্পূর্ণভাবে সমাচ্ছন্ন ; সুতরাং 
সেই মন্ধকারময় অতীত কালগর্ডে প্রবেশ করিয়া ভারতের প্রতিহাসিক বৃত্তাস্ত উদ্ধার 
করা ছুদ্ধর। তবে ভট্টকবি এবং আইন-আকবরি ও ফেরিস্তা গ্রতৃতি যে সকল গ্রন্থ 
এই অন্ধকারে অতি সামন্য আলোকস্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে, আমর! তাহাদেরই 
সাহায্যে মিবারের ইতিহাস যথাসাধ্য আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অতএব 
অগ্রে আমর! বাপ্পার সন্তানসস্ততিগণের বিবরণে কিয়ৎকালের জন্য মনোনিবেশ 
করিলাম । 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গিহ্লোটকুল সর্বসমেত চতুর্বিংশতি শাখায় বিভক্ত । 
সেই চতুর্তিংশতি শাখাকুলের মধ্যে কতকগুলি বাগ্পা হইতে উদ্ভূত হুইয়াছে। চিতোর 
জয়' করিবার অল্পবাল পরেই বীরবর বাপ্পারাওল সৌরা্ট্পরদেশে গমন করেন। 
সৌরাষ্ট্ের সন্নিহিত বনদরদ্বীপ তৎকালে ইসফগুল * নামক জনৈক নরপতি কর্তৃক 
অধিকৃত ছিল। মহায়াজ ইসফগুলের একটা ছুহিতা ছিলেন। বাপ্পা তাহার পাণি- 
গ্রহণ করিয়া তাহাকে লইয়া চিতোরে প্রত্যাগত হুইলেন। সেই সময় দেববন্থরে 
বাঁণমাতা নামে এক দেববিগ্রহ ছিলেন। নবোচ়া প্বীর সহিত বাপ্পা সেই বাণমাতার 
পবিত্র প্রতিমা আপন দমভিব্যাহারে ্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করিলেন । তিনি সেই 
পবিত্র দেববিগ্রহকে যে মন্দিরে স্থাপন করিয্বাছিলেন) আব্বিও তাহা! তথায় সমভাবে 
বিরাজিত রহিয়াছে; আজিও ভগবতী বাণমাতা মিবারের ভগবান একলঙ্কের সহিত 
সমান পুজা! প্রাপ্ত হইতেছেন। | 

বর্ণিত আছে যে, চৌলরাজ্য ইসফগুলকর্তৃক পা রি অনেকে ইহাকে বাপরাজার পিতা 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 



৯৮ : রাজস্থান | 

দেববনরাধিপতি ইসফগুলের ভুহিতার গর্ভে বাপ্পার অপরাজিত নামে একটা পুত্র 
মঞ্জাত হয়। ইতিপূর্কে বাপ্পা দ্বারিকার নিকটস্থ কালিবাও নগরের গ্রামার রাঁজার 
দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন 7 তাহার গর্ভে বাপ্পার অশিল নামে একটা পুত্র সমুদ্ভূত 

হয়েন; তিনিই সর্ধজ্োষ্ঠ |. কিন্তু তিনি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মাতুলালয়ে 

কালযাপন করিতেন বলিয়া চিতোরের রাজমুকুট প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। স্তৃতরাং 
তৎকনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অপরাজিতই রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন । অশীল * পিতৃরাজা 
লাভ করিতে পারিলেন ন1 বটে, কিন্কু তিনি সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে একটা স্বতন্ত্ররাজ্য স্থাপন 
করিয়া তথায় একটা শাখাকুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তদনুসারে তাহার বংশধরগণ 

 দঅশীল গিহলাট” নামে অভিহিত হইলেন | ইস্থারা কালক্রমে এতদূর গ্রাছুর্ৃত 
হইয়াছিলেন যে, মোগলকুলতিলক সম্রাট আকবরের শাসনকালে পঞ্চাশৎ সহশ্র 

সৈনিককে সমরক্ষেত্রে সজ্জিত করিতে পারিয়াছিলেন । অপরাজিতের রাজত্বকালে 

আমর! কোন বর্ণনযোগ্য প্রয়োজনীয় ঘটন। দেখিতে পাই না। খলভোঁজ ও নন্দকুমার 
নামে অপরাজিতের ছুইটী পুত্র সমুস্তূত হয়েন | উত্তরাধিকারিত্বের চিরন্তন বিধির 
অন্গুমারে জোষ্ঠ খলভোজই পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । নাগদের উপত্যকা- 
ভুমিতে মহাত্বা টড একখানি শিলালিপির আবিষ্কার করেন । 'সেই শিলালিপিতে 

যে নকল বৃত্তান্ত প্রকটিত আছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, 
মহারাজ অপরাজিত একজন বীর্ধ্যবান্ নৃপতি ছিলেন। কনিষ্ঠ নদকুমার দারবংশীয় 
রাজ! ভীমসেনকে সংহার করিয়া দক্ষিণাপথস্থিত তদীয় দেবগড় নামক রাজ্য হস্তগত 
করিয়াছিলেন। ূ 

মহারাজ খলভোজ 1 পরলোকগমন করিলে, প্রসিদ্ধ খোমান চিতোরসিংহাসনে 
অভিষিক্ত হইলেন । মিবারের ইতিহাসে খোমানের বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে | খ্বীষ্টায় নবমশতাবীর প্রারস্তকালেই তিনি চিতোররাজ্য 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার সিংহাসনারোহণের কিছুকাল পরেই মুদলমানগণ তদীয় 
রাজ্য আক্রমণ করিল.। স্বাধীনতার লীলানিকেতন পবিত্র চিতোরপুরী ছূ্দান্ত য্নেচ্ছ 
কর্তৃক আক্রান্ত হইল) তদ্দর্শনে ভারতের তদানীস্তন ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ স্ব স্ব সেনাদল 
সমভিব্যাছারে চিতোররক্ষার্থ আগমন করিলেন । তাহাদের সাহায্যে মহারাজ খোমান 
দ্য শক্রকুলের প্রচণ্ড বিক্রম যেরূপ অদ্ভুত বীরত্বসহকারে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন; 
তাহার যথার্থ বর্ণনাই খোমানরাসকাঁব্যের প্রধানতম উদ্দেস। কবির জীবস্ত বর্ণন। 

_প্রভাবে এই সমরবিবরণ যেরপ তেজন্রিনী মৃত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা তদ্গ্রস্থ পাঠ 
* যে প্রাচীন পাগুলেখ্য হইতে এতহত্াস্ত সংগৃহীত হইয়াছে) তাহার একস্থলে লিখিত আছে যে, 

অশীল আপন নামানুসারে একটা ছুর্গকে অধীলগড় নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । তাহার পুক্রের নাম বিজয় 
পাল। বিজয়পাল দেবীবংদীয় সংগ্রামের হস্ত হইতে কাশ্থেরাজ্য আচ্ছিন্ন করিতে যাইয়া তৎবর্ভুক নিহত 
হইয়াছিলেন। | | 

1 খলতোজের অপর মাম কর্ণ। ইনিই মহর্ষি হারীতের আশ্রমে ভগবান্ একপলিঙ্গদেবের পবিত্র মন্দির 
প্রতিষ্ঠ! করিয়াছিলেন। | | 0. 



মিবার। হ 

ন] করিলে কোনক্রমেই হদয়ঙ্গম করা যায় না। কথিত আছে) গ্রচ্ শব্রদল 

চিতোরপুরী আক্রমণ করিয়া গিহ্লোটরাঁজের নিকট কর প্রার্থনা করাতে মহারাজ 
খোমানের আপাদমন্তক জুলিয়া উঠিল; তাহার প্রতিলোষকৃপে জলন্ত অনলকণা 
মহিগ্ত হইতে লাগিল। সনর্পে সদক্টে_-বিষম দ্বণাসহকারে. শ্েচ্ছদিগের সেই জঘন্ঠ 
প্রস্তাব অগ্রাহ্ করিয়া প্রচণ্ড নির্ঘোষে রণতুর্ধ্য নিনাদিত করিলেন । দেখিতে দেখিতে 

 ক্ষত্রিয়বীরগণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ঘোরতর উৎসাহসহকারে শক্রবিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে 
, অবতীর্ণ হইলেন। বীরবর বাগ্গারাওলের “হৈমতপনমগ্ডিত লোহিত বিজয়-বৈজযন্তী” 
'সদর্পে উদ্যত করিয়া! ক্ষতরিয়সেনা গ্লে্ছদিগের সহিত ঘোরসমরে প্রবৃত্ত হইল। ছুরস্ত 
শ্লেচ্ছগ্রণ অতি কুক্ষণে চিতোরনগর 'আক্রমণ করিয়াছিল; অতি কুক্ষণে তাহারা গর্বমদে 
মন্ত হইয়া বীর খোমানের নিকট কর চাহিয়াছিল, আজি তাহারা সে প্রগল্ভতার 
উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইল । ক্ষত্রিয়ের বীরত্বসম্থুখে তাহাদদিগের অধিকাংশ সমরক্ষেত্রে 
পতিত হইল) অবশিষ্ট সকলে প্রাণ লইয়া! ছত্রভঙ্গ দিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল। 
কিন্ত তাহাতেও তাহার! নিষ্কৃতি পাইল না। বিজয়ী খোষান তাহাদ্দিগের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাদের সেনাপতি মহম্মদকে ধৃত করিলেন) এবং বন্দীভাবে 
চিতোরনগরে আনয়ন করিলেন।_কিন্তু এ মহম্মদ কোন্ মুসলমানবীরের প্রতি নির্দিষ্ট 
হইয়াছে? এই ঘটনার ছুই শতাবী পরে যে প্রচও মুসলমানবীর গজনীর পর্বত: 
প্রদেশ হইতে ভারতভূমে আপতিত হইয়াছিলেন, তাহার নামের সহিত ইহার সম্যক 
সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ; তবে কি এই নামে কেবল এক ব্যক্তিকেই নির্দেশ 
করিতেছে? এ প্রশ্নের উত্তর দান করিবার জন্য ভারতবর্ষের সহিত আরবদেশেগ 
তদানীন্তন সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইতেছে। 

কি কুক্ষণেই ভারতবর্ষের রত্বশালিতা ছ্রস্ত শ্ে্ছগণের বিদ্বেষনয়নে পতিত হ্ইয়। 
তাহাদের গ্রচও ছুরাকাজ্ঞাবৃত্তির উদ্রেক করিয়াছিল 1 সেই নিকৃষ্টবৃত্তিকর্তৃক প্রণোদিত 
হইয়া তাহারা শমনানুচরবেশে ভারতভূমে আপতিত হইয়াছে) এবং নৃশংস মূর্তিধারণ 
করিয়া ভারতের ধনরদ্ব লুঠন করিয়াছে ১--ভারভমস্তানদিগকে অসংখ্য যন্ত্রণায় আরোপ 
করিয়াছে +_ভারতের নগরগ্রাম ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে! যৎকাঁলে খলিফা ওমার 
বোগদাদের সিংহাসনে আমীন ছিলেন, দেই সময়েই মুসলমানগণ সর্বপ্রথম ভারতক্ষেত্রে 
আপতিত হয়। গুর্জর ও জিদ্ুরাজ্যই তখন ভারতের প্রধান বাণিজ্যস্থল। উক্ত দুই 
নমুদধাজোর পণ্যরব্য হস্তগত করিবার জন্ত খলিফা ওমার প্রসিদ্ধ টাইগ্রেল নদের মোহানাদেশে বসোরানগরী প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় বাণিজ্যসামন্্ীর সমৃদ্ধতা-দর্শনে তাহাদের চরাকাজ্ছা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে -সে ছুরাকাজ্গা পরিতৃপ্ত হইল না। যে স্বর্পরস্থ ভূমিতে সেরূপ বহুমূল্য রদ্ব ও পণ্যব্যরাজি উদ্ভুত 
হয়, তাহা দেখিবাঁর জন্ত এবং তাহার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্ত আবুল 
মায়েষ নামক দেনাপতির অধিনেতৃত্বে একটা বিশাল সেনাদল ভারতাভিমুখে শেরিত হইল। আবুল আতেষ াপনার সেনাদল লইয়া দমনে আপতিত হইল । 



৯০০ রাজস্থান। 

কিন্ত আর্্যপন্তানগণের বীর বিক্রম তখনও পর্যবসিত হয় নাই। শ্নেচ্ছগণের ছ্বৃতিতা 

নিবন্ধন অল্পকাল মধ্যে আরোর নামক ক্ষেত্রে সেই আর্ধ্য বিক্রমবন্ধি প্রচণ্ড তেজে 
সন্ুক্ষিত হইয়। উঠিল; ছুরস্ত আয়েষ তাহাতে তৃণবৎ বিদগ্ধ হইয়া! আশাপিপাসার শাস্তি 
বিধান করিল। কিন্ত তাহাঁতেও খলিফাগণের ছুরাঁকাজ্জাবৃত্তি কিছুমাত্রও প্রশমিত 

হইল "না। ওমারের পরলোকগমনে খলিফ ওসমান তৎপিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। 
ওসমান বোগদাদের রাজাপনে সমারূঢ় হইয়াই ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীন অবস্থা পরীক্ষা 

করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন ) এদিকে, স্বয়ং তত্রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য 

গ্রকটা বিশাল সেনাদল সজ্জিত করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাহার সন্থর সিদ্ধ 

হইল না। কিছুকাল পরে খলিফা আলি বোগদাদ-সিংহাসনে সমানঢ় হইলে তদীয় 

সেনাপতিগণ সিদ্ধুরাজা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল ; কিন্তু তাহার! অনেক দিন তাহা 

অধিকাঁর করিতে কৃতকার্য হয় নাই। খলিফার মৃত্যুর পর তাহারা ঘটনাত্রোতের 
ঘোঁরতর আবর্তে পতিত হইয়া! তারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল । তাহার পর 

খলিফা আবদুল মেলেকও খোরাসনের অধিপতি ইয়াজিদের শাসনসময়েও এইরূপে 
ভারতবর্ষজয়ের উদ্যোগ হইম্নাছিল; কিন্তু তাহাদের সে উদ্যোগ সফল হয় নাই। 

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল) ক্রমে বিধিলিপির অবশ্থপ্তাবী লিখনাহুমারে ভারতের 
কঠোর ভবিতব্যতার নির্দিষ্ট সময় কাল বিভাবরীন্ধপে ধীরে ধীরে ভারতাভিমুখে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। এ সকল ঘটনার পর খলিফা ওয়াপিদ পিতৃরাজো অভিষিক্ত হইলেন। 
শাসনদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিশাল সেনাদল সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষ আক্রমণ 

করিলেন। সে প্রচণ্ড আক্রমণ কেহই প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইল না; ক্রমে 
সিন্ধুরাজ্য তন্নিকটস্থ কতিপয় জনপদ তাহার করালগ্রানে পতিত হইল। কথিত 

আছে, গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী প্রদেশসমূহের অধিপতিগণও- বিজয়ী ওয়ালিদের প্রচণ্ড 
বিজ্রমে পরাহত হইয়! নিষ্কৃতিলাঁভের জন্ত তাহাকে করদানে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
এই সময় মুমলমান বীরদিগের' পক্ষে স্বর্ণযুগ বলিলেও অতুযক্তি হয় না। কেননা এই 
সময়ে ইহাদের বিক্রমবহ্ধি যে প্রচ গুবেগে সন্থুক্ষিত হইয়া "উঠিয়াছিল, তাহা প্রতিরোধ 
করিতে যাইয়া অনেক পরাক্রান্ত নৃপতি পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইয়াছিলেন)--সে 
বিক্রমোচ্ছবাসের বৃত্বান্ত পাঠ করিলে একবারে স্ত্বীভূত হইতে হয় । এমন কি একবারে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যমণ্ুলের ছুইটী বিশালরাজ্য হুপধর্য মুসলমানদদিগের জলন্ত বিক্রমে 
উত্সর হইয়া গিয়াছিল। এদিকে সিম্ধুনদের সৈকতশায়ী দেবিলাধিপতি দাহিররাজের 
অধঃপতনের সহিত ভারতের সর্বনাশের সুচনা হইল_-অপরদিকে বীরবর সম্রাট 
রডারিক রণস্থলে পতিত হুইয়া৷ আপনার বিপুল আন্দালুষরাজ্য ও গথরাজকুলের পর্যাবসান 
সাধন করিলেন ! এই উভয় ভয়াবহ ঘটনাই মুসলমানবিক্রমের অক্ষয় ও জীবন্ত নিদর্শন 
স্বরূপ জগতের ইতিহাসে শোণিতাক্ষরে অনন্তকালের জন্ত 'লিখিত থাকিবে । | 

খলিফা! ওয়ালিদের সেনাপতি বীরমহন্মদ বিনকাসিম হিজির। ৯৯ -(খৃঃ ৭১৮) অবের 
প্রারস্তকালেই ভারততূঘে আঁপতিত হইয়! সিদ্ুরা্ দাহিরের রাজ্য আক্রমণ করেন । 



মিবার। ১০১. 

' দেখবৈরী শ্নেচ্ছবীরের করাল গ্রাস হইতে স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য দাহিররাজ ঘোরতর 

সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বার্থসংরক্ষণে ক্কতকা ধ্য হইতে প্রান 
নাই। সেই মুসলমান সেনাপতির হস্তে পতিত হইয়া তাহাকে আপনার রাজাধন, 
বীরগৌরব এমন ফি জীবন পর্যন্ত আহুতি প্রদান করিতে হইয়াছিল। বিজদ্বী 
বিনকািম জয়ার্জিত ও লু্িত দ্রব্যসামগ্রীর সহিত ক্ষত্রিয়রাজ দাহিরের ছুইটী লাবগ্যবতী 
ছুহিতাকে যবনরাজসমক্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু সেই ছুই ক্ষত্রিয়কুমারী হইতেই 
মেনাপতির সর্ধনীশ-সাধন হইয়াছিল। আইন-আকবরি ও ফেরিস্তাগ্রন্থে বর্ণিত আছে 

যে, সেই ছুই রমীরত্ব দামাস্কাশ-নগরে নীত হইলে খলিফা তাহাদের অন্থ্পম রূপলাবপ্যের 

বিষয় শুনিতে পাইলেন। তখন তাহার জয়োল্লাসিত হৃদয় আরও ৰিগুগতর উৎফুল্ল 
হইয়া উঠিল। সেই ছুই স্থুন্দরী রমণীর অপ্রমেয় লাবণ্যরাশি উপভোগ করিবার জন্য 

তাহার হৃদয়ে পাপতৃষার উদগ্ন হইল। প্রমোদভবনে গমনপুর্বক যবনরাজ জ্যেষ্ঠ 
রাজনন্দিনীকে আপনার সম্দুখে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন । আদেশ অচিরে 

পরিপালিত হইল ! পবিত্র ক্ষত্রিয়কুলের কমলিনী কামোন্মপ্ত বারণসদৃশ নির্দয় যবনের 
সম্মুথে নীত হইলেন ।-নিঃসহায়া__নিরাশ্রয়।--অনাথিনী রাঁজপুতরমপ্ী পাপগ্েচ্ছের 

বিলাসভেগ্যা হইবার জন্ত কঠোর কার্যযক্ষেত্রে প্রেরিত হইলেন ! কে রক্ষা করিবে ?-- 
সিন্ধুরাজ দ্াহিরের পবিত্র কুলকে অনন্ত কলঙ্ক হইতে কে ত্রাণ করিবে 1 যায় 
রাজপুতকুলসন্তরম বুঝি অনন্ত কলক্কপ্রবাহে একবারে ভাপিয়! যায় !__জ্যেষ্ঠা রাজনন্দিনী 
শ্লেচ্ছগ্রাস হইতে আপনার পবিভত্রতম সতীত্বরত্ব রক্ষা করিবার অন্য কৌন উপায় ন| 

দেখিয়া এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। যবনরাজের সন্মুথে নীত হইবামাত্র তিনি 
রোদন করিতে করিতে বলিলেন; “মহারাজ ! আমাকে স্পর্শ করিবেন না। এখ্দেহ 

আপনার করম্পর্শের যোগ্য নহে! ছুন্মতি কাসিম বলপ্রয়োগে ইতিপূর্বে আমাদিগের 
ধর্ম ন্ট করিয়াছে ।” এই রোমহর্ষক বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র . খলিফার 

, আপাদমস্তক. জলিয়া উঠিল, প্রতিলোমকৃপ হইতে যেন জলন্ত অনলকণ! উদ্নগত হইতে 
লাগিল। তিনি অচিরে কাপিমের বিরুদ্ধে এই কঠোরতর দও্ড আদেশ করিলেন ১ 

“কাপিমকে জীবিতাবস্থার ছূর্গন্ষময়্ আমচর্ত্নে আবদ্ধ করিয়! শীপ্ব রাজধানীতে আনয়ন 
কর।” অনতিবিলম্বে 'এই কঠোতর দগ্াজ্ঞা পরিরক্ষিত হইল। হতভাগ্য কাসিম 

খলিফার রোষানলে পতিত হইয়া! আপনার জীবন ও বিজ্য়গৌরব আহুতি প্রধান করিল! 
পবিভ্রন্বদয়৷ রাজপুতদতী কৌশল করিয়া আপনার পবিত্রতা রক্ষা করিলেন। যবনরাজ্যের 

সার্বভৌম অধিপতি সে কৌশল ভেদ করিতে পারিলেন না । . 
পূর্ববোন্ত ঘটনার পর যবনগ্ণ ভারতবর্ষে আপতিত হইয়া কোন হিন্দু রাজ্য হস্তগত 

করিতে সক্ষম হইয়াছিল কি না, তদ্বিবরণ কোন ইতিহাসগ্র্থেই পরিলক্ষিত হয় না। 

কেবল এই মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, ওয়ালিদের পরবর্তী আলমনস্ুরের শাসনকালে 
তদীয় সেনাপতি ইয়াজিদ বিদ্রোহী হওয়াতে, সম্রাটের রোববহি হইতে আত্মরক্ষা করিবার 
অন্য তংপুতর পিুদেশে পলায়ন করিত্বাছিল। ফলত; এ অতি সামান্ত। সুতরাং 

১৪ 



৮ স্ব রাজস্থান ] 

এতদ্বিষরের আন্দোলন নিতাস্ত অনাবস্তকীয়। আলমনন্থুর যে সময়ে খলিফা! আব্বাসের 
প্রতিনিধিত্ব নিযুক্ত ছিলেন, তখন সিম্ধুরাজ্য ও ভারতীয় অন্ান্ত পশ্চিম রাজ্য তাহার 

শাসনে অবস্থিত ছিল *। তীহারই শাসনসময়ে বীরবর বাগ! রাঁওল স্বদেশ পরিত্যাগ 
করিয়া ইরাণদেশে গমন করিয়াছিলেন । 

* সমসাময়িক গিহেলাট ও মুসলমান নৃপতিগণের একটা সংক্ষিপ্ত 

তালিকা এস্থলে মম্গিবেশিত হইল । 

আবির্ভাবকাল। 

* গিহ্লাট। মুসলমান | 17 
হিজির!| খুষ্টাব্। 
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নরবন্পধা ০1717 1 সবজর্গি ৩৬৭ |. ৯৭৭. 
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মিবার। ১০৩ 

তুবনবিদিত মৃপতিরায় শার্লোনের সমকালীন প্রসিদ্ধ হারুণ-আল-রসিদ আপন 
ৃতর্থণের মধ্যে নিজরাজ্য ভাগ করিয়া দিবার সময় দ্বিতীয় পুত্র আলমামুনের হস্তে 

খোরাসন, জাবারিস্থান, কাবুলিস্থান, সিন্ধু ও ভারতবর্ষ অর্পণ করিয়াছিলেন । তদনস্তর, 

হারুণের পরলোকগমনের অব্যবহিত পরেই আলমামূন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত 

করিয়া ৮১৩ খৃঃ অন্ষে আপনি রাজ্যেশ্বর হইলেন। মামুন ৮৩৩ খুষ্টাব পর্য্যস্ত আপন 

শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন । ইঠ্ীর রাজ্যাধিকারের সমসময়েই মহারাজ : 

খোমান চিতোরের সিংহাসনে জমার ছিলেন । উদয়পুরের রাজভবনম্থ ভটটগ্রসথে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, খোরাসনাধিপতি'“মামুদ” (মহম্মদ) জাবাপিস্থান হইতে আগমন 
করিয়া চিতোরনগর আক্রমণ করিয়াছিল । এই আক্রমণসম্বন্ধে ধে কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে খলিফাদিগের ইতিহাসগ্রন্থে কোন ৫ 

দেখিতে পাওয়। যায় না; এতন্নিবন্ধন বোধ হয় 

পরিবর্তে “মামুদ” নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
উক্ত ঘটনার পরবন্বীঁবিংশতি বৎসরের মধ্যে ভীমবিক্রান্ত মুসলমান বীরগণ ভারতবর্ষে 

আর প্রবেশ করে নাই | সেই সময় হইতেই তাহাদের প্রচণ্ড প্রতাপ ক্রমে ক্রমে 
হীনতেজ হইয়! পড়িতে লাগিল । ভারতবর্ষের যে সমস্ত প্রদেশ তাহারা অধিকার করিতে 

পারিয়াছিল, তন্মধ্যে একমাত্র সিন্ধু ভিন্ন আর আর সমস্ত রাজ্যই ক্রমে ক্রমে তাহাঁদের 

দ্গের প্রমাদবশতঃ ৪ 

হস্ত হইতে স্বলিত হইয়া পড়িল। তখন (ধৃঃ অঃ ৮৫০) হারুণের পৌন্র মোতাবেকেল .. 

বোগদাদের সিংহাসনে সমারূট ছিলেন । মে'তাবেকেলের পরলোকগমনের পর ত্বাহার 

পিতৃপুরুষদিগের 'গ্লাচীনরাজ্য ক্ষয়িতমূল জীর্ণ শালতরুর স্তায় ঘন ঘন কম্পিত হইতে 
লাগিল । অবশেষে ইহার আভ্যন্তরীন বলবীর্ধ্য একবারে নিঃশেষ হইয়! যাওয়াতে 
এতত্রাজ্যের যে শোচনীয় অধঃপতন হইল, তাহা শ্রবণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 

যে বোগদাদের খলিফাগণের বীরবিক্রমে একদা যুরোপ ও আসিয়াখণ্ড বিলোড়িত 

পতি মামুদেরই নামোল্লেখ, 

হইয়াছিল, তাহাদের রাজ্য অন্থান্ত পণ্যদন্যে স্থায় প্রকাশ্ঠস্থলে বিক্রীত হইল! ধিনি 
উচ্চতম পণদানে সক্ষম, তিনিই তাহা ক্রয় করিতে পারিলেন। 

যে দ্দিন বোগদাদরাজোর উক্তরূপ শোচনীয় নিদারণ অধঃপতন হইল, সেই দিন 

ভারতের সহিত খলিফাকুলের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।__সেই দিন ভারততৃমি ছূর্ঘ্য 
মুদলমানদিগের ভীম পদাঘাত হইতে কিছুকার্জোর জন্য নিশ্ৃতি পাইল। কিন্ত ূর্ভাগ্যবশতঃ 
তাহাও অতি সামান্ত; কেননা তাহার পর স্বন্নদিনের মধ্যেই ভারতের ভাবী 

887878058881887677878887557188-4 

% মহোদয় টড়ু সাহেব বলিয়াছেন যে, সবজর্গির পিতার নাম আলে: কিন্তু নারদ, দি হারবিলট . 
ও ব্রিগ প্রভৃতি পিতগণের প্রদশিত মতাবলঘ্বন করিয়া মহাত্মা এলফিমৃষ্টোন প্রমাণ করিয়াছেন যে, বন্ততঃ 
সবক্গ্গি সর্ববাদৌ আলেপ্ডেগির অধীনে একজন ভ্রীতদাস ছিলেন । তুর্বিস্থানবাসী কোন বশিকের নিকট 
আৰেপ্ডেি ভাহাফে ক্রয় করিয়াছিলেন। পরে ডাহা বিশেষ গণ দেখিয়া তিনি ভাহাকে উচ্চপদে সংস্থাপন. 
পূর্বক তৎকরে আগন্)ুহিতাকে অর্পণ করেন। অবুলফিদা কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে আলেগেি সব্শির 



১০৪ রাজস্থান। 

সহিত ভারতবর্ষে আপতিত হইস । হিজিরা ৩৬৫ (খৃঃ ৯৭৫) অঞ্ধে সবক্তর্গি লিদ্ধুনদ উত্তীর্ণ 

হইয়া ভারতভূমে প্রবেশ করিল) তাহার প্রচণ্ড বিক্রমসন্পুখে কতশত হিন্দু পতঙ্গবৎ 
ভন্মীভূত হইয়া গেল;--কত হিন্দুসন্তান জীবনরঙ্ষার্থে আপনাদিগের সনাতন ধর 
পরিত্যাগ করিয়া ইসলামের ধর্ম অবলম্বন করিল | এই শতাক্বীর শেবভাগে দ্র 
সবস্তর্গি আর একবার ভারতভূমি আক্রমণ করিয়াছিল,আর একবার তাহার বিজয়ী 
মৈনিকগণ কোরাণ ও তরবার হন্তে যমনৃতিবেশে ভারতসন্তানদিগকে ঘোরতরনূপে 
উংপীড়ন করিয়া নৃশংসতা ও কঠোরহদয়তার পরাকাষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্ত 

সেইবার ভারতের যে মহানিষ্ঠের হুত্রপাত হইয়াহিল, তাহা ভাবিতে গেলে আজিও দয় 
উচ্ছসিত শোকবেগে আকুলিত হইয়া উঠে। সবক্্গির সেই শেষ আক্রমণে তাহার 
তনয়__ভারতের প্রচণ্ড রাঁহু-ও “মামুদ” (মহম্মদ) তৎসমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে 

প্রবেশ করিয়াছিল। তখন তাকী ব্য়ংক্রম অতি অল্প;_কিস্তু সেই স্থকুমার বয়সেই 

মহম্মদ পিতার অনর্থকর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পড়িল। ভারতের রত্বশালিতা অবলোৌকন 

করিয়া ভারতবর্ষের সর্বনাশ-কল্পনা সেই সময় হইতেই সে হৃদয়ে পোষণ করিল এবং 
অল্পদিনের মধ্যেই পিতৃসিংহাঁসন প্রাপ্ত হইয়া অতীষ্টসাধনে তৎপর হইল | তাহার 

দেই পৈশাচিকী কল্পনার পরিতৃপ্তিসাধনে ভারতের যে সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল, 

আজ্ও তাহার শোচনীয় নিদর্শন ভারতের স্থানে স্থানে বিরাজিত .রহিয়াছে; 

আজিও সোমনাথ, চিতোর ও গির্ণারের দেবমন্দিরসমূহ তাহার সেই ছূর্পি্গা ও 
গাশবী প্রবৃত্তির কলঙ্ককাহিনী জগতে বিঘোষিত করিতেছে । নিষ্ঠরপ্রক্কতি মহম্মদ 

দ্বাদশবার দ্বাদশটা শদনের মুক্তিতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ভারতের ধনরত্ব লুণ্ঠন 
করিল, ভারতের নগর গ্রাম ও চৈত্যাদি চূর্ণবিচূর্ণিত করিয়া! দিল, ভারতকে ভীষণ 
শ্রপানভূমিতে'পরিণত করিল ! সেই উপধূর্ণপরি দাদণটা ভীষণ আক্রমণে ভারতের হৃদয়ে 
যেগভীর অক্ত্রলেখা অঙ্কিত হইল, তাহা অদ্যাবধি কেহই অপনয়ন করিতে পারিল না । 
যেদিন সেই হিনুবিদ্েষী মুসলমানবীর সর্বাসহাঁরক মনে প্রণোদিত, হইয়া জগতে, 

পিশাচোচিত নৃশংসতা, শ্বার্ঘপরতা ও কঠোরহৃদয়তার আদর্শ রাখিয়া গেল, আজি 

তাহা অনস্তকালগর্ডে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে | যে গজনীনগরীকে সজ্জিত 
করিধার জন্ত তিনি ভারতের অমরাবত্ীতুল্য রাজধানীনিচয়ের অলঙ্কাররাজি অপহরণ 

করিয়াছিলেন; তাহার সেই সাধের গজনীনগরী- একদা যাহা তদপহৃত ভারতীয় 

মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত হইয় তদানীস্তন যবনরাজ্যের “বরণীয়া সীমন্তিনী” স্বরূপ হইয়াছিল,-_ 

দা মতমিতে অতি শোটবীয মাপে অবনত হইতেছে; যেন টির 
,+ পপ পপ ৯৬০ ৩৮৪ -.০০০-- স্পা পপপীপিপি পেত এ পিপিপি ০ শশী িপশনাা সপ ৬ 

করে আপনার কণ্ঠাকে সমর্পণ করিয়া বহস্তে তাহাকে আপনার উত্তরাধিকারিতে বরণ করিয়াছিলেন ; কিন্ত 

ফেরিসত গ্রন্থে অন্রাগ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ফেরিস্তার মতে।__আলেপ্তোগঁর হসাথনামে একটা পুত্র 

ছিল। পিতার মৃড়ার পর ইসাথই এজনীর শ।সনকর্তৃতথে অভিষিক্ত হয়েন; ধিস্ত সপ্পদিন পরে তান 

পরলোবগত হইলে সবর তৎপদে সংস্থাপিত হইয়া আলেপেসির ছুহিতার পাণিএহণ করেন। | 
[31]00111560)0615 [7196075 ০1 [7039 7, 820. 



মিবার ১০৫ 

রাশির মধ্য হইভে প্রক্কৃতিসতী উদ্লগন্ভীরকঠে বলিতেছেন : নব কযদিনের জন? 

দর্প, গর্ব ও অহঙ্কার কয়দিনের জন্ত 1” রঃ 

'*হিজিরা প্রথম শতার্ধী হইতে চতুর্থ শতাঁীর শেষ পর্য্যন্ত ধলিফাদিগের সহিত 
ভারতীয় নৃপতিগণের যে স্বল্নতর সঙ্গন্ধের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত 
সমালোচনা প্রদত্ত হইল। সুতরাং আবগ্ঠকবোধে আমরা প্রকৃত বৃত্বান্ত হইতে অপত্যত 
হইয়া পড়িয়াছিলাম ; এক্ষণে তাহার পুনবর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে 
যে, মৌধ্যবংশীয় চিতোরাধিপ মহারাজ মানসিংহের রাজত্বকালে শ্েচ্ছগণ তীয় রাঁজা 
আক্রমণ করিয়াছিল এবং সেই সময় হইতে বীরবর বাগ্পার অভ্যন্নতির সুত্রপাত হয় । 
বোধ হয় ইয়াজিদ সেই . শ্লেচ্ছগণের অধিনায়ক ছিলেন ; অথবা মহম্মদ বিনকাশিম সিদ্ুদেশ 
হইতে আগমন করিয়া মানরাজাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । কল'তঃ কোন্ মুসলমান 
বীর যে, চিতোরনগরে আপতিত হইয়াছিলেন, তাহ: নিরূপণ করা কঠিন; কেন না 
মুসলমান ইতিহাসবিদ্গণের গ্রন্থে সে যুদ্ধঘটনার কোনরূপ বিবরণ পরিলক্ষিত হয় না। 
যে সকল সমরব্যাগারে খলিফাঁগণ অব তাহাদের অধীনস্থ সেনাপতিগণ হিন্দুদিগের 
উপর জয়লাভ করিতে পারিয়াছিল, মুসঙ্গমান ইতিহাঁসবেত্তগণ কেবল সেই সমূদায়ের 
বিবরণ আপনাপন ইতিহাসগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন । পরস্ত খলিফার অধীনস্থ 
সেনাপতিগণ এবং বিদ্রোহী প্রতিনিবিগণ সময়ে সময়ে যে, ভারতক্ষেত্রে আপতিত 
হইয়াছিল, তাহারও কোন বিবরণ মুসলমান ইতিহাসসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
সজাতির অগৌরব অথবা অবমাননা অপ্রকাশিত রাখিবার জন্য বোধ হয় তাহার! সে 
সকল বিবরণ প্রকটিত করেন নাই। দেই সমস্ত সংগ্রামবৃত্বান্ত একমাত্র ভ্টদিগের 
কাবাপ্রস্থেই বর্ণিত হইয়াছে *। যদিও তংসমদায় একপ্রকার অবিশ্পষ্্রপে লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে, তথাপি অনুসন্ধান করিলে তন্মপ্য হইতে প্রচুরতর এঁতিহাসিক এতিহাসিক বৃত্তান্ত সংগৃহীত 

* ভষ্টদিগের কাবাগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রৌনেন-আলি মানে গনৈক ফকির গড ফকির গড্মিটলীতে (আ।জমীরের 
প্রাচীন নান) প্রবেশ করিয়া তত্রতা নৃপতির নদনীপাত্রে হস্ত প্রবিষ্ট করায় রাজার অস্থনতিক্রমে তাহার 

| করাঙ্গলি ছিন্ন হইয়াছিল। এ কর্তিত অঙ্ুণি শৃনাপথে উদ্ভ্তীন হইয়া সন্ধায় উপস্থিত হয়। তৎপরে 
খলিফার নিকট তাহা নীত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহ। টিনিতে পারিলেন এবং হি্দুরাজের নেই অত্যাচারের 
উপণুক্ত প্রতিফন প্রদ্দান করিব।র জনা একটা পেনাদল নক্জিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সেই 
সেনাদল অশ্বারোহী বধিকদলের ছক্সবেশে আজমির নগর শাক্রুণ করিল। এই নিবরণেক, কল্পনাজাল বিধক্ত 
করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে যে, মুসলমানধর্ের প্রথম প্রচারক রৌনেন-আালি ভারতপর্ষে প্রবেশ করিলে 
আঙ্জমিররাজ কোন প্রকারে তাহার অপনান করিয়াছিলেন ; খলিক| সেই অবম[ননার প্রাতশোধ লইবার 
জন্য রাজপুত নৃপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্। করেন। কথিত আছে যে, সেই যৰনাক্রমণকালে শঙ্জয়পাল নামক 
ও রাঁজপুতনৃপতি আজমিরের সিংহাসনে সমারূঢ ছিলেন। পোতারোহণে মুসলমানদিগের আগমনবার্তা 
ধাবণ করিয়া মহারাজ অজয়পাল কচ্ছোপকৃলস্থ অঞ্জার নামক নগরে নসৈমো সঙ্থর গদন করিলেন। তথায় 
উভতয়দলে ঘোরতর সংগ্রাম সমারনধ হইল। কিন্ত তান মুদলমানাদিগের প্রচ বিক্রম প্রতিরোধ করিতে 
ন! পারিয়া যুঙ্্থলে পতিত হইলেন। সেই পমরাঙ্গণে একটা বেদিকা নিশ্ষিত হইণ। দেই বেদিকার উপরি- 
ভামে মহারাজ অজয়পালের একটা প্রস্তরোৎকীর্ণ প্রতিদৃদ্থি স্থাপিত হইদ। সে পরতিৃত্তি অঙারঢ-হুস্তে 
একটী ভন সমুদাত। উক্ত স্থানে “অজয়পালের ঘেলা” নানে একটা নার্মিক ্রদর্শিণী গ্রদর্শিত হই! থাকে | 
উক্ত প্রদর্শনী-উপলক্ষে তথায় জন] ও মহাসমরোহ হয়। রি 
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হইতে পারে। এ সমস্ত খলিফাদিগের শাসনসময়ে ভারতে টি টন্রান্ডির 
অবতারণা হইয়াছিল। কতশত রাজ্য বিধ্বস্ত ও উৎসাদিত হ্ইয়া গিয়াছিল; কতশত 
হতভাগ্য নৃপতি রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইয়াছিলেন ৷ তখন চাঁরিদিকেই মহামীর,__ 
চারিদিকেই গণ্ডগোল, চারিদিকেই প্রজাকুলের হৃদয়বিদারক হাহাকার-রব! যে ছূর্দাস্ত 
মুসলমান কর্তৃক ভারতে এই সমস্ত ভয়ানক অনর্থ উদ্ভাবিত হইত, তাহার সম্বন্ধে হিন্দু 
ইতিহাস সমূহে নানাপ্রকার বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায় | সেই হিন্দুবৈরী ছূ্দাস্ত 
মুসলমান, কোথায় দৈত্য, কোথায় রাক্ষম এবং কোথায়ও ব এ্রন্্রজালিক বলিয়া বর্ণিত 

হইয়াছে; কখনও সে সিন্ধুরাজ্য হইতে আপতিত, কখনও বা পোঁতারোহণে সমুদ্রপথে 
আগমন করিয়াছে । ফলতঃ ভারতের শাস্তিবিঘাতক, সে প্রচণ্ড বৈরী যে কে, তদ্বিষয়ে 
নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন মত শ্রুত হইয়! থাকে । 

গিছেলাট, চৌহান, মৌর ও' যাদবদিগের ইতিহাসগ্রস্থে দেখিতে পাঁওয়া যায় যে, 
সম্বং ৭৫০ হইতে ৭৮০ (খৃঃ অঃ ৬৯৩--৭২৪) পর্য্যন্ত উত্ত নৃপতিকুলের রাজ্যমধ্যে মহ! 

গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল । কিন্তু মে সমস্ত বিপ্লব যে, কাহাকর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল, 
তাহা জানিতে পারা যায় না । কথিত আছে, হিজির! ৭৫ (সন্বৎ ৭৫০) অন্দে যছুবংশীক়্ 

জনৈক ভট্রিন্পতি আপনার রাজধানী শালপুর হইতে দুরীক্কত হইয় শতক্রর পূর্ববপারস্থ 
মরভূমিমধ্যে আসিয়। আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন । যে শক্র তাহাকে এরূপ শোচনীয় 

দশায় পাতিত করিয়াছিল, ত্রগ্রস্থে সে “ফরিদ” নামে অভিহিত হইয়াছে । এদিকে 

আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, অজমীরের চৌহানরাজ মাণিকরায় ঠিক এই সময়েই 
শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে স্বদেশরক্ষার্থে সমরাঙ্গণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন * । 

পঞ্জাব-প্রদেশস্থ সিদ্ধুাগর নামক দোয়াব এই সময়ে খিচীবংশীয় প্রথম নৃপতি কর্তুক 
অধিকৃত ছিল, এবং হারকুলের পূর্বরপুরুষগণ গোলকুণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন ; ইহার! 
উভয়েই আপনাপন রাজ্য হইতে ঠিক এক সময়েই বিতাড়িত হয়েন। যেশক্র ইহাদিগকে 
রাজ্যচ্যুত করিয়া! দিয়াছিল, ভট্টগণ তাহাকে দানব বলিয় বর্ণন করিয়াছেন। তাহার 
নাম “গর্-আরাম” অর্থাৎ বিশ্রামহীন। কথিত আছে যে, গঙ্গোত্রির নিকটস্থ “গজলিবন্দ” : 
(গজারণ্য) নামক কোন একটা পার্কত্যপ্রদেশ সেই অন্তর ভারতক্ষেত্রে আপতিত 
হইয়াছিল। আবার পত্তননগরের প্রতিষ্ঠাতার পূর্বপুরুষ ঠিক এই ভীষণ বিপ্লবকালে 

সৌরাষ্ট্রের উপকূলস্থ দ্বীপবন্দর হইতে দূরীকৃত হুইয়াছিলেন | আশ্চর্য্য! এককালে 
ভারতের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলিতে কাহার বিদ্বেষনয়ন পতিত হইয়াছিল? 

* বর্ণিত আছে যে, সেই যবনাক্রমণ-কালে মহারাজ মাণিকরায়ের শিশুতনয় লোট দুর্গ-প্রাকারের 

উপরিভাগে খেল! করিতেছিল 7 এমন সময় শক্রপক্ষ হইতে কোন বাক্তি একটা শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে 
নিপাতিত করিল। রাজকুমার লেটের চরণে এক প্রকার রৌপ্যালঙ্কার ছিল ; চৌহানগণ সেই অবধি 
মেই অলঙ্কার আর বাবার করেন না। রাজপুত শিশুগপের অপখাত মৃত্যু হইলে তাহারা “পুত্রক+ সংজ্ঞক 
দেবতামধ্ে পরিগণিত হইয়া থাকে । তদবধি লেটিও সেই দেবতামধ্যে গৃহীত হইলেন ূ রাবগুতরম্গণ 
আজ পধ্যস্ত লোটের পৃজা করিয়া থাকে । 



মিবার। ২০৭ 

কে ভারতে এই মহাবিপ্লব উাপন করিয়া ভারতসস্তানদিগকে শাস্তিস্খ হইতে বিচ্যুত 

করিয়াছিল? হিন্দু প্রতিহাসিকদিগের লিপিছ্বারা এরূপ সমস্তার মীমাংলা হইতে 

পারে না। মুপলমান:ইতিহাসে অবগত হওয়া! যায় যে, ইয়াজিদ ঠিক এই সময়েই 

খলিফার প্রতিনিধিরূপে খোরাসনরাজ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন ) এবং খলিফা ওয়ালিদের 

বিজয়িনী সেন গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল.। এতত্তিন্ন তৎকালে অন্য কোন 

মুসলমান নৃপতির প্রাছুর্ভীবের বিবরণ কোন গ্রন্থে বর্ণিত নাই। ইহাতে বোধ হয় 
ইয়াজিধ, কিম্বা কাসিম, অথবা ওয়ুলিদের অন্য কোন প্রতিনিধি বা সেনানায়ক 

/তরতবর্ষে আপতিত হইয়া এই সকল অনর্থ উদ্ভাবিত করিয়াছিল। কিন্তু প্রায় সকল 
মুসলমান-ইতিহাসেই ইয়াজিদ ও কাসিমেরই বিশেষ বিশেষ অভিযানের বৃত্তান্ত অবগত 

হওয়া যায়; অতএব নিঃদনেহ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হয় ইয়াজিদ, না হয় কাসিম 
তারতবধীয় নৃপতিগণকে উক্তরূপে উৎপীড়ন করিয়াছিল । চিতোরেশ্বর মৌর্য মানরাজাকে 
সাহায্য দান করিবার.জন্ত যে সমস্ত নরপতি অসিধারথ করিয়াছিলেন, তাহাদের নামাবলি 

পাঠ করিলে আমাদের এরূপ অনুমানের সত্যতা অনেকাংশে উপলন্ধ হইতে পারিবে। 
মহারাঁজ মান যে মৌর্ধ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিপূর্বে তাহার সবিশেষ বিবরণ 
প্রকটিত হইয়াছে । উক্ত মৌর্যের মূলবংশজাত প্রমারনৃপতিগণই তৎকালে ভারতের 
সার্বভৌম অধিপতি ছিলেন । ভ্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়। যায় যে, উক্ত প্রমাররাজগণ 

কখন উজ্জয়িনীতে এবং কখনও ব। চিতোরে আপনাদের রাজপীঠ স্থাপন করিতেন *। 
/ সেই ভীষণ বিপ্লবকালে যবনাক্রমণ হইতে স্বাধীনতার লীলানিকেতন চিতোরপুরীকে 
রক্ষ/'করিবার জন্ত যেসমন্ত নৃপতিগণ মানরাজার সহায়তায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, 
তাহাদিগের নামাবলি বক্ষ্যমান ক্রমানুসারে প্রকটিত হইল । আঁজমির, সৌরাষ্র ও' 
গুর্জরের নৃপতিগণ; সুনরাজ অঙ্থুটসিংহ) উত্তরদেশাধিপতি বুসা) জারিজা-রাজকুমার 
শিব) জঙ্গলদেশপতি জোহিয়ারাজ এবং অশ্বরিয়া, শিপৎ, কুহ্লর, মালুন, ওহিল ও স্থল 

প্রভৃতি অন্যান্ত সামান্ত সামান্ত অধিপগণ মহোতৎসাহসহকারে স্ব স্ব স্নোদল লইয়া দেশবৈরী 
আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে. অসিধারণ করিয়াছিলেন । এতত্িন্ন অনেক নরপতির 

নামোল্পেখ দেখিতে পাওয়। যায় ) কিন্তু তাহাদের বংশ এক্ষণে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত । এই সকল 

বৃূপতির মধ্যে “দেবিলদেশপতি দাহিরই” বিশেষ প্রসিদ্ধ | যদিও অনুলিপিকরদিগের 
প্রমাদবশতঃ এই দেবিলের পরিবর্তে তুয়াররাজধানী দদিপ্লি” সন্নিবেশিত হইয়াছে 
তথাপি দেনাপতি_কাসিমের যুদ্ধবিবরণে উক্ত দাহিররাজের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 

ক মৌর্ধ্যনূপতির রাজসভায় যে সামন্তগণ উপস্থিত থাকিতেন, তাহাদের বৃত্বান্ত পাঠ করিলে, প্রত্তীতি 

হয় যে, মহাকবি টাদতট রামপ্রামার়ের অধিনস্থ যে সামন্তরগণের বিবরণ প্রকটিভ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ 

সত্য। কেননা প্রামারগরণই তৎকালে ভারতের রাজচন্রবস্তা ছিলেন। দিলিযুকসেয় সমকালীন জীক-. 
ইতিহাস-বেতৃগণের প্রস্থ পাঠ করিলে এ বাকোর সত্যত! সমাক্ উপলন্ধ হইতে পারিবে । কথিত আছে 
শ্রীকরাজ দিলিয়ুকস মহারজ মৌর্য চনুতুণ্ডের করে আপনার ছুহিতাকে. অর্পণ করিয়া তাহা সহিত এ এক 
দৃঢ় সধ্যশৃত্রে স্বাবন্ধ হইয়াছিলেন ; অপিচ রাজচত্রবর্থা চক্রগুপ্তের অধীনে যে, অনেকগুলি 
শ্রীকসৈনিক অবস্থিত ছিল । তাহ গ্রীকদিগ্ের ইতিহাসগ্রস্থে হম্পষ্ট অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে | 
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ষায়। সিঙ্কুরাজ দাহির, কাসিমকর্তৃক নিহত হইলে তাহার পুত্র চিতোরনণরে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়| পিতৃধাতী যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
২ সেই প্রচণ্ড স্ত্রেচ্ছাক্রমণ হইতে চিতোরপুরী রক্ষা করিবার জন্য বীরবালক বাপ্নাই 
রি অধিকতর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহারই প্রবল বিক্রমে শত্রকুল 
রাভূত হইয়া সৌরাষু, ও সিন্ুরাজ্যের মধ্য দিয়া পলায়ন. করিয়াছিল। বিজয়ী, বাপ্পা 
রা অনুসরণ করিতে করিতে পিত্রাজ্য গজনীতে উপস্থিত হয়েন। পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে যে, সেলিম-নাষধেয় জনৈক ্েচ্ছ নরপতি তংকালে গঞ্জনীর সিংহাসনে 

সমারূঢ় ছিল ;__বাগ্না তাহাকে দিংহাসনচ্যুত করিয়া, তছুপরি আপনার ভাগিনেয়কে 
সংস্থাপন করেন এবং উক্ত যবনরাজের ছুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়। অবশেষে চিতোরনগরে 

প্রত্যাগত হয়েন। বোধ হয়, সেই যবনকুমারীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই রাজপুতরাজ বাপ্পা 
পরিণত বয়সে মুসলমান-ধর্্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

এক্ষণে আমরা 'মহারাজ খোমানের শাসনকালীন (খৃঃ অঃ ৮১২-_৮৩৬) রে 

সমালোচন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই ভীষণ আক্রমণের অধিনায়ক “খোরাসনপতি 

মামুদ” (মহম্মদ) বলিয়। অভিহিত হইয়াছেন বটে? কিন্তু এ মহন্মদ যে কে, তাহার সম্যক 
অনুশীলন এক্ষণে বিশেষ আবগ্তক। এই ভয়াবহ যবনাক্রমণ হইতে চিতোরপুরীকে রক্ষা 

করিবার জন্ত ষে সমস্ত হিন্দুনূপতি আগমন করিয়াছিলেন, তীহাদ্দিগের নামতালিকা পাঠ 

করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই “খোরাসনপতি মামুদ” শবক্তগির পরাক্রান্ত তনয় 

মামুদের ছুই শতাব্দী পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল । এদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঠিক এই 
সময়েই খলিফা হারণ-আল-রসিদ আপন পুত্রদিগকে স্বরাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিঠঠোন ; 

এবং সেই বিভাগান্সারে তীয় দ্বিতীয় পুত্র মামুন খোরাসন, সিন্ধুদেশ এবং ভারতীয় 
যবনরাজ্য সকল প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত মামুন যখন খোরাসনের সমসাময়িক বলিয়া! বর্ণিত 

হইয়াছেন, তখন বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইবে যে, উক্ত 
মামুনের পরিবর্তে অন্ুলিপিকরগণ মামুদ (মহম্মদ) নাম সন্নিবেশিত করিয়াছে। এ, 

সময়ের বৃত্বাত্ত অতি অল্প পরিমাণেই ইতিহাসে বর্ণিত আছে; যাহা আছে, তাহাঁও 

এক প্রকার নীরস; কেননা তম্মধ্যে কতকগুলি হিন্দুন্পতির নামের তালিকামান্র গ্রদত্ত 

হইয়াছে। কিন্তু তাহা নীরস ও অগ্রীতিকর হইলেও প্রয়োজনবোধে আমরা তাহার 

সংক্ষিপ্ত সমালোচনার প্রবৃত্ত হইলাম। 
“গজনী হইতে গিহেলাট ; আশীর হইতে তক্ষক) নদ্দালর হইতে চৌহান; রাহিরগড় 

“হইতে চানুক; সেট-বদদর হইতে জিরকের ; মুন্দর হইতে খৈরবী) মঙ্গরোল হইতে 
“মাক্বাহন $ জিতগড় হইতে জোরিয়া ; তারাগড় হইতে রেবর ? নরাবার হইতে কুশাবহ; 
“শনচর হইতে কালুম; যৌয়েনগড় হইতে দশালো আজমির হইতে গড়) লোহাছুর্গর হইতে 
“চন্দনাও ) কান্দি হইতে দর ; দিল্লি হইতে তুয়া'র ) পত্রন হইতে রাজধর সৌর; ঝালোর 
“হইতে শনিগুরু ) শিরোহী হইতে দেবর) গাগরৌণ হইতে খীচি ) যুনাগড় হইতে যু) 
পেত্রি হইতে বাল!) কগোজ হইতে রাঠোর) চুিয়ালা হইতে বল্ল) পরাপগড় হইতে 
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গোহিল; যশলগড় হইতে ভঙ্টি) লাহোর হইতে বুদা? রোপিজা। হইতে শঙ্বলা 
খেরলিগড় হইতে শি্ত; মগ্ডলগড় হইতে নকুল; রাজোর হইতে বীরগুজর ; কর্ণগ্ত 
হইতে চশাদৈল ; শিকর হইতে শিকরবল ) অমরগড় হইতে জৈত্ব ) পল্লী হইতে বীরগোট ) 

খনতুরগড় হইতে জাঁরিজ! ) জীরগা হইতে ক্ষীরবর এবং কাশ্মীর হইত্তে পুরীহর * 1% 

* সেই ভীষণ যবনবিপ্লবক।লে যে সমণ্ত হিন্দু-নৃূপতিগণ মহারাজ খোমানের সহায়ত! করিবার জনা 

,শত্র-বিরুদ্ধে অনি ধারণ করিয়াছিলেন.; তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল। এক্ষণে আমরা ক্ষণকালের জন্য 
 গ্াহাদের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব । গজনী হইতে যে গিহ্লোটরাল আগমন করিয়াছিলেন, তাহার বিষয়ে 
ইতিপূর্বে প্রচুর আলোচন1 হইয়াছে এবং এই কারণনিবন্ধান আপীরগড়াধিপতি তক্ষকের নন্বদ্ধে আমর! কিছু 

বলিব না। যে আশীরগড়ে তক্ষকরাঝ রাজ করিয়াছিলেন, আজি তাহা ব্িটিষরাজোর অন্তু । নদাল্ডঁ 
হইতে যে চৌহান সমাগত হইয়াছিলেন, তিনি আজমীরের রাজবংশের অন্যতম শাখাকুলে সমুত্তূত হইয়া 
ছিলেন। ইহীরাই গোত্রে ঝালোরের শনিগুরু এবং শিরোহীর দেবরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

(১) মেটবন্দর মালাবার-উপকূলে স্থাপিত 7 কিন্তু ইহার অধিপতি জিরকের সম্বন্ধে কোন বিবরণই পাওয়! 
যায় না। 

(২) মুর হইতে আগত খৈরবীর সম্বপ্ধে যে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে এইমাত্র বুঝা! যাইতে 
পারে, ইহ। প্রমারফুলের একটা শাখা মাত্র। 

(৩) দর এবং তদীয় রাজধানী দশুন্দির (কাস্মদি) সম্বন্ধে যাহা প্রকটিত আছে, তাহাতে এইমাত্র নিরূপিত 
হইতে পারে যে, উক্ত নগর গঙ্গাতীরে কনোজের কিঞিৎ দক্ষিণে অবস্থিত 1 

(8) ইহ! সামান্য ছুঃখের বিষয় নহে যে, কোন ভ্টগরস্থেই দিল্লির তুয়ার রাজের নামোলেখথ দেখিতে 
পাওয়া ধায় না। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে শপষ্টই প্রতীত হইবৈ যে, এই সমরব্যাপার সংঘটিত 
হইবার শতবৎসর পূর্বে প্রথম অনন্নপাল কর্তৃক দিল্লিনগরী পুনঃ প্রতিঠিত হইয়াছিল । | 

(৫) ঝালে'র হইতে যে শনিগুরুরাজ আগমন করিয়াছিলেন, তিনি চৌহামের অনাতম শাখাকুলে সমুত্তত 
হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার বংশধরগণ কত কাল ধরিয়া যে, উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে 
পারি না। | 

(৬) যুনাগড় (গির্ধার) হইতে যে যাদবয়াজ আগমন করিয়াছিলেন; তীহার বংশধরগণ অনেক দিন 
পথ্যস্ত উক্ত জনপদ্দের আধিপত্য অবস্থিত ছিলেন। এর 

(?) লাহোর হইতে যে বুসারাজ আগমন করিয়াছিলেন, ভাহার প্রকৃত কুলবিবরণ কোন গ্রস্থেই 
পরিলক্ষিত হয় না । ফেরিস্তায় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যৎকালে মুনলমানগণ দর্বপ্রথম ভারতবর্ষে 
আপতিত হয়, তখন লাহোরের আধিপত্যে কোন হিন্দু নরপতি অবস্থিত ছিলেন ; কিন্তু তিনি যে কে, এষ্সং 
কোন্ কুলে সমুস্তত, তদ্ধিবরণ তাহার কোন স্থলেই প্রকটিত নাই । থলিফা আলমানন্থরের শারমকালে 
(থৃঃ অঃ ৭৬১) পেশাওয়ার ও কারম[নের অধিবাসী আফগানগণ এতদূর প্রাছুভূতি হইয়া উঠিয়াছিল যে) 
তাহার দিকুদ্তুদ পার হইয়া লাহোরের হিনু নরপতির হস্ত হইতে অনেক রাজ্য আচ্ছিষ্ন করিয়া লইয়াছিল । 
উদ্ত আফগানগণ তখনও ইসলামের ধর্মী অবলম্বন করে নাই। লাহোর-রাজের সহিত ভাহাদেয় উক্ত বিগ্রহ 
ব্যাপারেই খলিফার দেনাপতিগণ তাহাদিগকে সহায়ত দান করিবার জন্য জাবালিস্থানে আগমন করিয়াছিল। 
কথিত আছ্ছে, লাহোরাধিপ হিন্দুরাজ তাহাদিগের কর্তৃক এত উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন যে, অনধিক পাচ মাসের 
বধ্যে তিনি সপ্ততিবার তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদধক্ষেজে অবতীর্ঘ হইয়াছিলেন। শেষ যুদ্ধে আফগানগণ পয়াখ 
হইয়। ডাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিল | সন্ধিপত্রে এই রগ সথিরীকৃত হইল যে, নিষচুনদের পশ্িম পরাস্ত 
সন্ত প্রদেশ তাহাদিগের করে অর্পিত হইবে এবং যাহাতে বিদেশী শত্রগণ সহমা! ভারতক্ষেতে আপতিত 
ইইডডে না গার, জন্য কোহি-দাদন শিয়িপথে একটা বৃহৎ সু নিশ্বাপ করিয়া তাহাদিগকে তথায় রক্ষক 
বয় অবস্থিত থাকিতে হইযে। তানুদারে উক্ত গিরিপথের শীর্বস্থানে বিধ্যাত খাইবায় ছু্গ নির্দিত হইল। 
পাহোরের নৃপতির সহিত আগানগণ এই সন্ধিবন্ধনে অনৈক দিন অবধি জাবন্ধ ছিল । এমন ছি আলেপ্ডোগর 

| | ৃ ৃ ১৫. 



৪ রাজস্থান । 

খোরামনপতি চিতোরনগর আক্রমণ করিলে, £চিতোরপতি খোমানকে সাহায্যদান 

করিবার জন্য এ সমস্ত হিনু নৃপতিগণ জলস্ত উৎসাহ ও স্বদৈশপ্রেমিকতায় গ্রোঁৎসাহিত 
হইয়া স্ব স্ব সেনাদলসমভিব্যাহারে চিতোরনগরে আগমন করিয়াছিলেন । দেশবৈরী 
র্দান্ত শ্্রেচ্ছের করাল গ্রাস হইতে স্বাধীনতার লীলানিকেতন চিতোরপুরীকে রক্ষা 
করিবার জগ্ তীহারা যে প্রচণ্ড বীরত্ব, অনুপম রণকৌশল এবং বিম্ময়কর আত্মোৎসর্গের 
প্রদীপ্ত উদাহরণ' স্থাপন করিয়াছিলেন, ভারতীয় ইতিহাসে তাহা জলদক্ষরে লিখিত 
রহিয়াছে । মহারাজ খোমান চতুর্বিংশতি নার শক্রবিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

হইয়াছিলেন। সে সকল যুদ্ধে তিনি যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করেন, তাহাতে 
রোমসম্রট সিজরের ন্যায় তাহার পবিত্র নাম তরদীয় বংশধরদিগের বিশেষ 

অভিধার স্থল হুইয়াছিল। তাঁহার ন্বদেশীয় রাজপুতবর্গ তদীয় অপূর্ব গুণগ্রামে এরূপ 
বিমোহিত হইয়াছিল যে, অদ্যাবধি তাহার! প্রাতঃস্মরণ্য অন্ঠান্ত রাজপুত নৃপতি- 

গণের পবিত্র নামমালার সহিত খোমানের নাম জপ করিয়া থাকে অদ্যাপি 
উদয়পুরে কেহ ক্ষুতত্যাগ করিলে, অথবা কাহারও পদশ্বলন হইলে অমনি পার্শস্থ বাক্তি 
উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া! আশীর্বাদ করে “খোমান তোমাকে রক্ষা করুন”। ব্রাঙ্গণদ্িগের 

 . পরামরশন্ুসারে মহারাজ খোমান আপনার কনিষ্ঠ তনয় জগরাজের হস্তে শাসনভার সমর্পন 
৷ করিয়াছিলেন কিন্ত স্বপ্নকালের' মধ্যেই তাঁহার চিত্তের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তখন 
' তিনি রাজাসন পুনগ্রহণ করিতে ককৃতসন্কর্ হইলেন এবং যে ব্রাহ্মণগণ তাহাকে পূর্বরূপ 
পরামর্শ দান করিয়াছিলেন, তাহাদের মকলকে হত্যা করিয়া পুত্রের হস্ত হইতে শাসনদও্ 

: আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি নিরীহ ব্রাঙ্গণদিগের প্রতি এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন, যে, 

| তাহাদের ত্রান্গণনামে শত অভিশাপ প্রদান করিয়। সমস্ত দ্বিজকুলকে স্বরাজ হইতে 

শাযন-দময় (খু অঃ ৯৭৬) পর্যাস্ত ঠাহারা পরম্পরে মিত্রতাবাপন্ন ছিলেন | আনর-বিরনিনামক জনৈক 
পুরাতন্ববিৎ পণ্ডিতের বৃত্ান্তে অবগত হওয়া যায় যে, ধৃষ্টয় দশম শতাবীতে একটী হিন্দুরাজবংশ কাবুল ও 
লাহোরে রাজত্ব করিতেন। সামন্ত নামে জনৈক ব্রাহ্মণ তৎকালে উক্ত রাঙ্াদ্বয়ের আধিপত্যে সমারূঢ ছিলেন। 
ইহাক্স উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কয়েকজন রাজপুত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। জয়পাল তাহাদের অন্যতম । 
জয়পালের তনয় অনঙ্গপালের প্রচারিত মুদ্রাসমূহে উক্ত সামস্তের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (ঘ০ঘাখা, 

&. &. ৪. 01, [20.) কি্ত মহারাজ খোমানের রাকজত্বকালের শতাধিক বৎসর পরে (থৃঃ অঃ ৯৭৬) জয়পাল 

অবতীর্দ হইয়াছিলেন ; ইহাতে বোধ হয় মহারাজ সামসেরই রাঙ্গকুল উত্ত বুমা নামে অভিহিত হই 
থাকিবে। 

(৮) শঙ্কর ও তদীয় রাজা রোগিজার বিষ॥ বিশেষ বিদিত। শঙ্কণ, গ্রমারকুলের অন্যতম শাখা এবং 
রোশিজা! মারবারের অন্তর্গত । 

(৯) খেরজিগড় হইতে যে শিহৎ আগমন করিয়/ছিলেন, তাহার দিদ্কুনদতীরে রাজত্ব নি 

প্রাচীন ভটগ্স্থদমূহে টহাদিগের প্রচুরতর বিবরণ পাওয়া যায়। তাষ্টিদিগের সহিত শিহৎকুলের প্রায় বিবাহ- 
বন্ধনের উল্লেখ পরিলক্ষিত হুইয়! থাকে। মহা ট্ছ মাহে শিহৎকে বলের অন্যতম শাখ৷ বলিয়। বর্দন 

করিয়াছেন। 

0১১ কর্ণ হে যে চাদে আগত ও টা যে প্রদেশে বাস বি তাহার 
নাম বুন্েলধওড। : | | 



মিবার। ১১১ 

'উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। গাঁপ মোহের বশবর্তী হইয়া খোমান যে ছুষ্র্মা করিলেন, 

অচিরে তাহার উপযুক্ত প্রতিফল তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইল। নিরীহ দ্বিজকুলের 
শোণিতে আত্মহস্ত কলক্ষিত করিয়া তিনি যে সিংহাসন অধিকার করিলেন, তাহা অধিক 
দিন ভোগ করিতে পাইলেন না) অচিরে তাঁহার অন্বতম পুত্র মঙ্গল তাহাকে সেই 

সিংহাসন হইতে ব্ছ্যিত করিয়া হত্যা করিলেন। সামন্ত সিংহাঁসনলাতের জন্য 

ছু্টমতি মঙ্গল স্বহন্তে পিতৃ-হৃদয়ের শৌণিতপাঁত করিলেন বটে; কিন্তু তাহা৷ অধিক দিন 

ভোগ করিতে পাইলেন না । মিবারের সর্দারগণ একত্রিত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন 

হইতে বিদুরিত করিয়া দিল। পিতৃহস্তা মঙ্গল রাজ্যচ্যুত হইয়। উত্তর মরু, প্রান্তরে যাইয়া 

পয গ্রহণ করিলেন এবং তত্রত্য লছুর্ধা নামক স্থান অধিকার করিয়া তথায় আপন 

'বংশতর রোপণ করিলেন । ০ তাহার বংশধরগণ “মাঙ্গলীয় শিট” 

নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । 
পিতৃঘাতী মঙ্গলের পদচ্যুতির পর ভর্ভৃভাট চিতোরের সিংহাসনে সমারোহণ করিলেন। 

তাহার ও ততপরবর্তী নৃপতিগণের শাসনসময়ে চিতোরের অধিকার-সীমা অনেকাংশে 

বদ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। : মাহীনদীর তীরভূমি ও আবুপর্বতের পাদপ্রস্থের মাত 
বিশাল প্রদেশমধ্যে যে সমস্ত অসভ্য মানবগণ বাস করিত) তাহারা সকলেই চিতোরের 
অধিপতিগণের প্রচণ্ড প্রতাগে পরাভূত হইয়া তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল । 
সেই বিস্তৃত আরণ্য প্রদেশের মধ্যে যে সকল দুর্গ নির্শিতি হইয়াছিল, তন্মধ্যে ধরণগড় ও 
অজরগড় অদ্যাবধি বিদামান রহিয়াছে । মহারাজ তর্তৃভাট মালব ও গ্র্জররাজ্যের | 

ত্রয়োদশটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যে আপনার ত্রয়োদশ পুত্রকে * সংস্াপন করিয়াছিলেন । 

তাহার সেই সমস্ত পুত্র তদবধি “ভাটের গিহেলাট” নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। 
মহারাজ খোমানের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ পর্য্যন্ত যে সমস্ত নৃপতিগণ চিতোরের 

সিংহাসনে সমারোহণ করিয়াছিলেন তাহাদিগের রাজত্ব মধ্যে স্বপ্নই বর্ণনীয় ঘটনা 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । উক্ত পঞ্চদশ জনের জীবনীতে ঘটনাঁবলির মনোহর বৈচিত্র্য নাই; 

* সুতরাং তাহা পাঠকদ্িগের আদৌ হ্থায়গ্রাহিনী হইবে না। উক্ত সময়ে চিতোরের 

গিহেনাট এবং আজমিরের চৌহানদিগের মধ্যে কখন মৈত্রীতাব এবং কখন প্রচণ্ড 'শক্রতা। 
দেখিতে পাঁওয়া যায়। কখন তীহাঁরা পরম্পরের হৃদয়রক্তপাতে উদ্যত, কখন বা 
এক দৃঢ় সহান্ুভূতিসত্রে গ্রথিত হইয়1 দেশবৈরী যবনের ভীষণ আক্রমণ হইতে মাতৃতমি 
রক্ষা করিবার জন্স একত্রে সমরক্ষেত্রে ধাবিত। চিতোরাধিপ বীরদিংহ কোবারিও 
নামক সমরক্ষেত্রে চৌহানরাজ ছুল্লভকে নিপাতিত করিলেন, কিন্তু--রাজপুতজাতির 
অপূর্র্ঘ মাহাত্ব্য-_ছ্লভের পুক্র মহারাজ বিশালদেব পিতৃশোক বিস্থৃত হইয়া-_স্বদেশ-. 
প্রেমিকতার স্বর্গীয় মন্ত্রে গ্রচ্ড বিদ্বেষভাব বিদুরিত করিয়া! পিতৃহস্তা বীরসিংহের 

* ইহীরা যে ত্রয়োদশটা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেবল একাদশটার নামোল্পেখ দেখিতে ঃ 
পাওয়া যায়। যথ! )--কুলনগর। চম্পানীর, চোরেতা। 5, ল্নার, ০ ৪7 হস 
মনপুর, আইতগুর, ও গঙ্গ।ভাব। | | 5 



৯১২ রাজস্থান। 

উদ্বরাধিকারী রাওল তেজসিংহের সহিত অভিন্ন সৌহার্দুত্ে গ্রথিত হইলেন এবং হিন্দু 
শত্রু মুসলমানদিগের প্রচণ্ড প্রতাপ প্রতিরোধ করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন । 
মহনীয় রাজপুতচরিত্রের এ অপূর্ব্ব গুণবর্ণনা শুদ্ধ ভ্রগ্রন্থে লিখিত নাই? অনেক 
শিলালিপিতেও ইহার প্রদীপ্ত বিবরণ পরিলক্ষিত হইয়। থাকে । সেই সকল গ্রন্থ ও 
খোদিতলিপিতে তাহাদের ষে প্রকার আচরণের বৃত্তান্ত পরিলক্ষিত হইয়। থাকে, তাহাতে 
স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, তাহারা স্বভাবতঃ বর্ণজ্ঞানহীন ও তেজন্বী ছিলেন। প্রচণ্মৃত্ত 

ধারণ করিয়া যৌবনে পরস্ব অপহরণ করিতেন, এবং বার্ধক্যে চৈত্যাদি নির্মাণ করিয়! 
যৌবনের কৃতপাপ অপনয়ন করিতে সচেষ্ট হইতেন। শন্্, তুরঙ্গ ও মুগয়া তাহাদের 
হৃদয়ের প্রিয় সামগ্রী। ইহাঁতেই তাহারা প্রায় অধিককাল অতিবাহিত করিতে ভাল 
বামিতেন এবং যখন শক্রকুলের আক্রোশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়! মিবাররাজ্য শাস্তি 
সস্তোগ করিত, তখন তাহারা আপনাদের সহকারী সামন্তগণের সহিত অরারণ বিবাদ- 
বিষন্বাদে মত্ত হইয়! সেই শাস্তি ভঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না । 

চতুর্থ অধ্যায়। 

মষ্ছাকবি চ'াদভ্ট-প্রণীত এঁতিহানিক বিবরণাবল্লী )-_অনঙ্গপাল,-_পূথীাজ,-_সমরমিংহ ১- 

তাতারগণকর্ক তারতজয় ;__সমরসিংহের বংশাঁবলী ;-_রাহুপ 7-_ 

রাহুপের উত্তরাধিকারীগণ। 

স্ধৎ ১২০৬ অন্যে সমরসিংহ জন্মগ্রহণ করেন । চিতোরের রাঁজভবনস্থ ভষ্টকবিগণ 

সমরসিংহের জীবনী বিস্তুতরূপে আলোচনা করিয়াছেন বটে ? তথাপি আমরা! একমাত্র 
মহাকবি ঠাদভটের প্রকটিত বিবরণাবলী * অবলম্বন করিয়া ইহার পবিত্র জীবনী 
অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে এই লমালোচ্য প্রস্তাবে মনোনিবেশ 
চা চা গা টা জা গানটি: ভিনি. বাঃ 

.. ভগবাদ ঠা প্রণীত বর্দাই একথানি অতি উপাদের গর্থ। অদাধারণ কবিত্বের বহধিনী বর্ণনার 
আবরণে তিনি ঘে সমস্ত অমুলা ধতিহাসিক রক বিন্যাস বরিয়া গিদ্লাছেন, ভাহা গাঠ করিলে সায় অপূর্ব 
ভক্তি, শ্রীতি ও কতজ্ঞভারসে পরিনত হইয়া যায় । তীহার সমগ্র গ্রন্থ উনসত্বর সর্গে বিভক্ত । সেই উনসন্তর 
মর্গে সর্বাসমেত লক্ষ লোক গ্রথিত। রাজস্থানের প্রায় সমপ্ত রাজবংশেরই বিবরণ তন্মধ্যে গ্রকটিত আছে। 



মিবার। 1০8১৩ 

[আলোচনায় অগ্রসর হইলাম ।. প্রসিদ্ধ দিললিনগরীতে বীরচরিত ু়ারন্পতিগণের রাছের 

পর্ধ্যবসান হইবার সমসময়ে ভারতের রাজনৈতিক চিত্র কিরপ মৃত্ঠি ধারণ করিয়াছিল) 

এবং হিদুস্ানের কোন্ প্রদেশ কোন্ হি নরপতির শামনাবীনে অবস্থিত ছিঃ 
তাহার আলোচনা এম্থলে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া! বোধ হইতেছে। সুতরাং 
ঠডগবান্ ানভঙ্ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতেই তথিবরণ যথাযথ অনথ্বাদ করিয়া দিলাম। | 
14আয়দশরীর চৌনুক্যরাজ ভোলাভীম পত্ননগরে অবস্থিত; আবপর্বতে প্রমারবংপীয় জিৎ, 
রং রণক্ষেত্রে ঞ্রবনক্ষব্রের ন্যায় অটল; মিবারে সমরসিংহ, তিনি অতি পরাত্রাস্ত 

রর নিকট হইতেও কর গ্রহণ করেন এবং দিল্লীশ্বরের শক্ষ দুরন্ত যবনদিগের 

লীখাবরোধকারী প্রচণ্ড লৌহশলাকাঁর ন্যায় বিরাঁজিত ; মরুভূমির প্রতাপন্বরূপ আত্মবলে 
রি মান নির্ভীক তেজ্বী মুন্দররাজ নাহুররাও ইহাদের সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত ? দিল্লি- 

নগরীতে সকলের অধীন্বর রাজাধিরাজ মহারাজ অনঙ্গপাল ; ইনার আদেশ 
'শিরোদেশে ধারণ করিয়া মুন্দর, নাগোর, সিন্ধু, জলাবৎ ও তৎপার্শস্থ অন্যান্য জমপদ, 

পেশাওয়ার, লাহোর, কানগ্রা ও ইহার পার্বত্য অধিনায়কগণ, এবং কাণী, পরয়াগ ও 
গড় দেবগিরির অধিপতিগণ অতি বিনীততাবে বহন করিতে ব্যস্ত। পিমারের অধীশগণ . 
ইহার প্রচণ্ড পরাক্রমভয়ে সদাসর্বদা বিপদাশঙ্কা করিয়া থাকে।” দিল্লির শেষ তুয়ার 
সম্াটের রাজত্বকালে এই সমস্ত হিন্দুরাজগণ ভারতের অন্যান্য ভূভাগে স্ব স্ব রাজ্যে 
অবস্থিত ছিলেন? মহীপতি অনঙ্গপাঁল যে, ইঞাদের সকলের শীর্ষস্থানে আসন অধিকার 
কুরিয়াছিলেন, তাহা বলা বাছল্য। | 

যেদিন তট্টিগণ জাবালিস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারততৃমে পুনঃপ্রবেশ করিলেন; 
সেইদিন হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা পঞ্জাবস্থ শীলিবাহনপুর, তাক্োট ও 
মরুভুমিস্থ লছূ্বাপত্তন হস্তগত করিতে সক্ষম হইলেন ; এবং দেরয়ালনগরী স্থাপন করিয়া 
প্রসিদ্ধ যশন্নীরনগর প্রতিষ্ঠ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যৎকালে 
চৌহানবীর পৃর্থীরাজ দিল্লির সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েন, ভাট্িগণ তখন উক্ত যশন্মীর- 
ঈগরের প্রতিষ্ঠান্কার্ষ্ে ব্যাপৃত ছিলেন । সে নগরী তখনও বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে 
পাঁরে নাই। যশল্মীর নির্মীণ করিবার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাহারা সেই.অগ্রশত্ত 
ছভাগে অবস্থিত হইয়া! খনিফার ্লারোরস্থ সেনাপতিদিগের সহিত ঘোরতর সমরে 
প্রবৃত্ত ছিলেন। উভয়পক্ষে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইত। সেই সকল 
ুদ্ধব্যাপারে ভঙ্রিগণ সময়ে সময়ে জয়লাভ করিয়া সিদ্ধুনদতীরবর্তী তক্ষকরাজের রাজধানী 
পর্য্যন্ত আপনাদের পূর্ব পুরুষগণের বিস্তুত রাজ্য পুনকদ্ধার করিতে পারিতেন। | 

যৎকালে মুমলমানদিগের ুদ্ষ বিক্রমগ্রভাবে ভারতবর্ষে এক মহা গণ্ুগোল উপস্থিত 
হইয়াছিল, ভট্রিগণ তখন সেই লককীর্ণ রাজ্যমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া রাজনৈতিক জগতে . 
অতি সামান্য উন্নতিই লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ধরিতে গেলে, চৌহানরাজ দিদদী্বর 
রাজের শীদনকাল হইতেই তাহাদের অন্ন্নতির হুতরপাত হয়। & সমর হইতেই 
তাহাদের বীরবিক্রম ত্রমে ক্রমে প্রবর্ধিত হইতে আর্ত করে। ভারতী ভিবতে, 



১১৪ রাজস্থান। 

বর্ণিত আছে, পৃর্থীরাজের অধীনে অখিলেশ নামে যে একজন রসিদ রিনা ছিলেন, 
তিনি ভঙিরাজের সহোদর । 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ অনঙগপাল তথকালে তারতের সার্বভৌম অধিপতি 
ছিলেন। তিনি দিল্লির প্রথম তুয়াররাজ বীলনদেবের অধস্তন উনবিংশ পুরুষে অবতীর্ণ 
হয়েন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য কর্তৃক ভারতবর্ষের প্রধান রাভপীঠ উজ্জয়িনীনগরীতে 
অস্তরিত হইলে যুধিষ্টিরের লীলানিকেতন প্রাচীন ইন্ত্রপ্রস্থনগর বনুশতাব্বী ব্যাপিয়া 
শোচনীয় শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। সেই দীর্ঘকাৰস্থায়িনী অরাজকতাঁর পর 
যে মহাপুরুষ মৃক্তসপ্জীবন মন্ত্বলে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া! তুলেন, তাহাই নাম 
বীলনদেব। বীলন অসাধারণ যত্ব ও.অধ্যবনায় অবলম্বন পূর্বক ইন্তপ্রস্থের পূর্বশোভা 
পুতরুদ্ধার করিলেন এবং “অনঙ্গপাল” নাম ধারণ পূর্বক যুিষ্টিরের রাজসিংহাসনে 
সমান 'হইলেন। তাহার উত্তরাধিকারীদিগের রাজত্বকালে আজমিরের চৌহানগণ 
দিল্লির অধীনে সামস্তরাজারূপে বিরাজিত ছিলেন। কিন্তু চৌহানরাজ বিশালদেবের 

বিক্রমপ্রভাবে এ অধীনতাশৃঙ্খল স্থলিত হইয়া শুদ্ধ নামমাত্রাবশিষ্ট ছিল। কালের অপূর্ব 
মহিমাক্রমে সে অধীনতা৷ চৌহানদিগের পক্ষে কোন রূপেই কষ্টকর হইল না । কেনন! 
সেই সময় হইতেই চৌহানদিগের অধৃষ্টগগন সৌভাগ্যলক্্ীর স্থুগ্রসাদবলে ক্রমে ক্রমে 
পরিষ্কৃত হইতে লাগিল, এবং ভারতের সীর্বভৌম আধিপত্য যে অবশেষে তাহাদেরই 
বংশয়রের করে সমর্পিত হইবে, তাহারই স্ত্রপাত হইল। 

যে সময়ে দিল্লির সিংহাসন লইয়! মহারাজ শেষ অনঙ্গপাঁলের [সহিত কনোজের 
রাঠোরদিগের ঘোরতর সমর উপস্থিত হয়; সেই সময়ে সোমেশ্বরনামা জনৈক 
চৌহাননৃপতি আজমিরের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। সোমেশ্বর সেই সংগ্রামকালে 
রাজাধিরাজ অনঙ্গপালের বিশেষ সহায়তা করাতে দিল্লীশ্বর ততপ্রতি সাতিশয় প্রীত 

হইলেন এবং আঁপনাঁর ছুহিতাঁকে তৎকরে অর্গণ করিয়া তাহাকে জীমাতৃত্বে বরণ 
| করিলেন। এই ছুহিতার গর্ভেই বীরবর পৃথথীরাজ জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ অনঙ্গপাল 
' তৎপূর্ধ্বে কনৌজরাজ বিজয়পালের করে আপনার আর একটা কন্যাকে সম্প্রদান 
করিয়াছিলেন। ক্রুরচরিত স্বদেশদ্রোহী জয়টাদ সেই সংযোগের বিষময় ফল। জয়টাদ 

ও পৃীরা উভয়েই দিরীস্বর অনঙ্গপালের দৌহিত্র) তন্মধ্যে জয়ঠাদ পূর্থীরাজাপেক্ষা 
। বয়োজ্োষ্ট ছিলেন। উভয়েই মাঁতামহের সমান স্নেহ ও আদরের সামগ্রী হইবার কথা) 
কিন্ত জয়টাদ নিজ দুর্ভাগ্যবশত: সে স্লেহ ও আদর প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। 
মহারাজ অনঙ্গপাল অপুত্রক/তিনি কনিষ্ঠ দৌহিত্র পৃথ্থীবীজকেই বিশেষ আদর 
করিতেন ; স্থতরাঁং অস্তিমবয়সে তীহারই করে আপনার বিশাল সাম্াজ্যভার 
অর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
চাদের আশাতরসা শুনযে বিলীন হইয়া! গেল মাতামহের সিংহাদন লাভ করিবেন, 

ইহা যে তাহার আজন্সেন্র সাধ। সে সাঁধ পূর্ণ হইবার-ন্যাধ্যস্বত্বাধিকার৪ ছিল? কেননা! 
তিনি জোষ্ঠা কন্যার গর্ভজাত; কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ জয়টাদের সে সাধ পূর্ণ হইল ন|। 



মিবার। | ১১৫ 

পৃর্থীরাজের বয়ংক্রম আট বংসর) তথাপি মহারাজ বয়োজ্যেষ্ট জয়টাদকে মিংহালনে 
স্থাপন না! করিয়া! পৃ্থীরাজকেই সাম্রাজ্যে বরণ করিলেন! এ অন্যায় পক্ষপাতিত। 

জয়াদের হৃদয়ে সহ্য হইল না। দারুণ ঈর্ধ্য|! ও বিদ্বেষানলে তীহার হৃদয় নিরস্তর বিদগ্ধ 
হইতে লাগিল । দে বিষম হৃদয়জালা নিবারণ করিতে যাইয়। তিনি আপনার পদে আপনিই 

কুঠারাবাত করিলেন এবং সমগ্র ভারততূমির সর্বনাশ সাধন করিয়া গেলেন। পৃর্থীরাজ 
দিল্লির সিংহাসনে সমারঢ় হইলে তিনি তদীয় সার্বভৌমত্ব আদৌ স্বীকার করিলেন না!) 
এবং যাহাতে স্বয়ং সমগ্র ভাঁরতভূমির একেশ্বর বঙিয়া স্বীকৃত হইতে পারেন, তাহার 
আয়োজন করিতে লাঁগিলেন | মুন্দরের পুরীহররাজ এবং আনহলবারাপত্তনের 
অধিপতিগণ চোহানকুলের চিরশক্র। এই ভীষণ অন্তর্বিপ্লবকালে তীহার! জয়টাদের 
পক্ষ অবলম্বন করিয়া পৃর্থীরাজের বিরুদ্ধে তাহাকে ঘোরতর উত্তেজিত করিয়া দিলেন। 
যদিও পূর্থীরাজ তাহা! জানিতে পারিয়াছিলেন; তথাপি তিনি পত্তন ও মুন্দরের 
নৃগতিদ্বয়কে প্রথমতঃ কিছুই বলেন নাই; কিন্তু পুরীহাররাজ পরিশেষে তাহাকে এরূপ 
ঘোরতররূপে প্রবঞ্চনা ও অবমাননা করিয়াছিলেন, যে, তিনি তাহার বিরুদ্ধে অসি 

ধারণ না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। পৃর্থীরাজ দিক্লিসিংহাসনে সমারূঢ় হইলে, 
ুন্দররাজ ততকরে আপন ছুহিতাঁকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উদারহৃদয় 
পূর্ণীরাজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল; কিন্ত দৃ্টমৃতি 
পুরীহাররাজ তাঁহাকে প্ররঞ্চন! করিয়া নিজ ছুহিতাঁকে তাঁহার হন্তে প্রদান করিলেন না। 

ইহাঁতে পৃর্থীরাজ ঘোরতর অবমানিত হইলেন এবং সেই অবমাননার প্রতিশোধ 
লইবার জন্য তদ্থিরু্ধে যুদ্ধযাত্রী করিলেন। এই যৃদ্ধেই চৌহানবীর পৃথথীরাজের ভাবী 

গৌরবগরিমার হৃচন! হয়, এবং সেই সময়. হইতেই তীহার বিপুল বীরবিক্রম অল্পে অল্পে 

উন্মেষিত হইতে থাকে। তাহার সেই অভ্যন্নতি জুরচরিত্র জয়র্টাদের হৃদয়ে যেন বিষদিগ্ব 
শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল ;_ বলিতে কি, তাহার পাঁপহৃদয়ে আঁদৌ সহ্য হইল না। 
সৈ অভ্যুন্নতি প্রতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে তানি উপায়াস্তর না! দেখিয়া অবশেষে রণপটু 
তাতারসৈনিকদিগকে আপনার সেনাঁদলে ভুক্ত করিতে লাগিলেন।, ইহাতেই তাহার 
অধঃপতনের পথ পরিষ্কত হইল-_তীঁহার ভবিষ্যভাগ্যগগন ঘোরতর ঘনজালে সমাচ্ছন্ন হইয়। 

পড়িল। তিনি আপনার পাপকলুষিত হৃদয়ের পরিত্ৃপ্তিসাধনের' জন্য যে কুট উপায় 
অবলম্বন করিলেন, তাহাতেই তাগার আপনার ও সমগ্র ভারতভূমির সর্বনাশ সাধিত 
হইল। কেননা হিচ্দুবৈরী ছূ্দাস্ত মহন্মদগোরী সেই সুযোগে ভারততূমে প্রবিষ্ট হইয়া 
ভারতসস্তানদিগের স্বাধীনতা অপহরণ পূর্বক ভারতের পবিত্র হৃদয়ে ইসলামের বিজয়- 

কেতন রোপণ করিলেন । 

চিতোরাধিপতি সমরসিঃহ দিলীশ্বর চি উঃ ভগিনী পার গানিগরহণ রা 

ছিলেন । এই মঙ্গলময় সন্বন্ধবন্ধনের জন্য তাঁহারা উভয়ে যে: কঠোর সৌহীারদ্যসতরে 
গ্রথিত হইয়াছিলেন। শতসহত আপদ্বিপদেও মুহূর্তের জন্যও সে বন্ধন হইতে বিচ্যুত 
 হয়েন নাই। বলিতে কি, তীহারা মুহূর্তের জন্যও পরম্পরের প্রতি কখনও অমিত্রভাব, 



১১৬ রাজন্ছান। 

অবলম্বন রুরেন নাই। যেদিন দৃষদ্বতীতটে উভয়ে স্বদেশগ্রেমিকের পবিত্র মন্ত্রে প্রণোদিত 
হইয়া অনস্তধামে যাত্র! করিলেন, সেইদিন তাহারা! পরম্পরে ইহলোক হইতে বিস্ছিন্ 
হইলেন বটে? কিন্তু তাহা বলিয়! যে, তাহারা অনন্ত সুখের ধামে উভয়ে একত্রিত হয়েন 

নাই, তাহ! কে বলিতে পারে ? হায়! কি কুক্ষণেই ভারতে পাপ গৃহবিচ্ছেদের সুত্রপাঁত 
হইয়াছিল! কি বুক্ষণে হতভাগ্য ভারতসস্তানগণ সজাতীয় ভ্রাত্গণের হৃদয়শোণিতপাত 
করিতে শিক্ষা করিয়াছিল !-_সেই ছুর্দিন হইতেই ভারতের খর্ধনাশের হাত্রপাত 
হইয়াছে;_ন্থখের ভারত অসীম ছুঃখের কারাগার ও অনন্ত-স্ত্রণীময় অন্ধ-নরক-কৃপে 
পরিণত হইয়া পড়িয়াছে! কুকক্ষেত্রের ভীষণ শ্মশানভূমি আধ্যগণের গৃহবিচ্ছেদের 
শোণিতময় আদর্শস্থম্বরূপ বিরাজ করিতেছে! তাহ! জানিয়া শুনিয়াও হতভাগ্য 
তারতমস্তানগণ কেন যে আবার সেই অনর্থকর অন্ত্ষিপ্িব সমুস্তাবন করিয়া! থাকেন, 
তাহ! বুঝিয়া উঠা ছৃফর ! 

ভারততূমি কখনও সর্বনাশকর অন্তর্ধিবাদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই? ইহার 
অনর্থকর কুহকে পতিত হইয়া কত ভারতসস্তান যে, অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত 
হইয়াছে ;-_আত্মবিস্থৃতের ন্যায় আপনারই সর্বনাশ সাধন করিয়াছে; তাহার ইয়ত্তা 
নাই। ইহার শোকোদ্দীপক নিদর্শন আজিও স্বর্প্রহ্থ ভাঁরতভূমির হৃদয়ে ভীষণ শ্মশান 
তুল্য বিরাজ করিতেছে। কিন্তু ভারতসন্তানদিগের গৃহবিবাদের একটা অপূর্ব বৈচিত্র 
দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল বিবাদবিসন্বাদ কখনও চিরকালের জন্য অথবা কখনও 
সমপ্রচওভাবে প্রবাহিত হয় ,নাই। সে অন্তবিপ্লববহি কখন প্রচণ্ড তেজে সন্ধুক্ষিত, 
কখনও প্রশমিত এবং কখনও বা কিছুকালের জন্য নির্বাণ হইয়া! যাইত। যদি তাহা! 
নিতান্ত ছর্নিবার হইয়া উঠিত, তাহা হইলে ভ্টকুলাচার্ধ্যগণ বিবদমান নৃপতিগণের 
মধ্যস্থ হইয়া তীহাদিগের পরস্পরের কুলগরিমা কীর্তন পূর্বক তাহাদিগকে শাস্ত করিতে 
অগ্রসর হইতেন এবং ভাহাদিগের বিবাদানলে শাস্তিবারি সেচন করিয়া সেই শক্রভাবাপন্ন 
'রাজাদিগকে সুঢৃঢ় সৌহারদ্যসত্রে আবন্ধ করিয়া দিতেন। এরপ শাস্তীকরণ প্রায় পরম্পরের 
মধ্যে বৈবাহিক সনবন্বন্ধনের বারা সম্পাদিত হুইত। কিন্ত দুঃখের বিষয়, সে সখ্যভাব 
ছুই পুরুষের অধিক থাকিত না। আবার সেই প্রচণ্ড বৈরাচরণ ; পরম্পরের মধ্যে সেই 
ঘোরতর বিদ্বেভাব। আবাঁর' সেই পরম্পরে পিশীচমৃত্তি ধারণ করিয়া পরস্পরের 
হদ়শোণিত পান করিতে সমূদ্যত !_ইহাই ভারতীয় রাজন্যসমাজের চিরন্তনী 
রাত্দরনীতি3-_হতভাগিনী ভারতমাতার কঠোর অৃষ্টলিখন! এই জঘন্য ছুরাচরণের 
বশবর্তী হইয়া তাহারা আপনাদিগের চরণে স্বহত্তে কুঠারাঘাত করিয়াছেন-_আপনা- 
দিগের সৌভাগ্যের, পথে স্বহস্তে কণ্টর্ রোপণ করিয্াছেন। তাহাদের এই ছু্নীতি- 
নিবন্ধন ভারতভূমি বিজাতীয় শত্রগণের কবলে পতিত হইয়াছে; সুখের নন্দনকানন 

জীন, ফোণ, ভীম ও পার্থ ভৃতি পরাতমরণ্ আরধ্যবীরগণের জননীন্কঠোর-লৌহ-মিগড়ে 
শৃঙ্খলিত হুইয়া রহিয়াছেম! মা রর 
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” পৃষ্বীরাজের প্রচ শক্ত পত্তন ও কনোজের নৃপতিদ্বয় মহারাজ সমরফিংহের প্রীতি 
শক্রতাচরণ করিতে ক্ষান্ত ছিল নাঁ। এতন্নিবন্ধন উক্ত ছুই নৃপতির বিরুদ্ধে-তহাকেও' অসি 

ধারণ করিতে হইয়াছিল। এতদ্বাতীত আপনার প্রিয়তম বন্ধু পৃথীরাজের সহায়তায় 
তিনি অনেকবার সমরক্ষেত্রে অবতীর্দ হুইয়াছিলেন। নাগোরকোটের কোনস্থলে 
নপ্তক্রোর নুবর্ুদ্ত্া আবিষ্কৃত হয়। কথিত আছে, বিপুল বিত্ত অতি প্রাচীনকালে তথায় 
নিহিত হইয়াছিল। পৃথীরাজ সেই মুদ্রাগুলি হস্তগত করিলে, কনোজ ও পত্বনের 
নৃগতিত্বয়ের মনে বিশেষ আশঙ্কার উদয় হইল। একেত পৃর্থীরাজের বিশাল সেনাবল ১ 
তাহাতে আবার তিনি এত বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইলেন; সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে উক্ত 

রাজদ্বয়ের জয়লাভের আশ! কোথায়? এইরূপ আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া তাহারা 
পৃথবীরাজের প্রচ বল প্রতিরোধ করিবার মানসে সাহাবুদ্দীনের সহায়ত! প্রার্থন। 
করিলেন। যে দিন তাহাদের হৃদয়ে উক্ত সর্নাশকরী কল্পনার উদয় হইল, সেই দিন 
ভারতের ভবিষ্যগগন এক নিবিড় মেঘজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ;-_-ভারতেশ্বর 
পৃীরাজের সিংহাসন সহসা কাপিয়া উঠিল! সাহাবুদ্দীনের বিদ্বেষনয়ন ইতিপূর্বে 
ভারতের উপর পতিত হইয়াছিল! এত দিন তিনি আপন মনোভিলাষ পুর্ণ করিবার 
জন্য সুযোগ ও সুবিধার অপেক্ষা করিতেছিলেন 3 এক্ষণে সেই সুযোগ আপন! হইতেই 
উপস্থিত হইল, ইহাতে কি তিনিনিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? কনোজরাঁজ জয়্টাদের 
সহিত মিলিত হইবার জন্য অনতিখিলদ্বেই তিনি একটী বিশাল মেনাদল সংগ্রহ করিয়া 
তদীন্ন রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

“. ছরাচার জয়টাদ যে, তাহার সর্বনাশ সাধন করিবার জন্য সমুদ্যত, তাহা পৃথথীরাজ 
জানিতে পারিলেন। ম্ুতরাং সেই ছুরাচারের ছুরতীষ্ট ব্যাহত এবং তাহার সেই 
ছ্র্ম্ের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য ভিনি আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং 
সমন্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া! আপনার প্রিক্তম বন্ধু মহারাজা সমরসিংহের নিকট দূত 
£্ররণ করিলেন । টাদপুন্দির নাম! জনৈক সামস্তরাজা তৎকালে লাহোরের শাসনবর্তৃ্থে 
নিযুস্ত ছিলেন। পৃথ্থীরাজ তাহাকেই সমরমিংহের নিকট দৃতন্বর্ূপ পাঠাইয়! দিলেন। 
দিলীখবরের অধীনস্থ অন্যান সামজ্তগণের মধ্যে চাদপুন্দির বিশেষ পরাক্রাস্ত ছিলেন। 
তদীয় প্রচও পরাক্রম, অদ্ভুত শ্বদেশহিতৈষণা এবং কঠোর উদ্যম ও অধ্যবসায়শীল্বতার 
বিবরণ মহাকবি টাদকর্তৃক অলদক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। যে দিন তিনি সেই গৌরধনচক 
দৌত্যকাধ্যে নিঘুক্ত হইলেন, সেই দিন হইতে তাহার জীবনের : শেষ কাল পর্য্যন্ত 
লাহোররা্ চাদপুন্দির ভারতের ইতিহাসে যে মহুনীয় চরিত্র রাখিয়। গিয়াছেন, তাছা! 
পাঠ কত্সিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি স্বদেশের জন্যই জীবনধারণ করিয়াছিলেন 

এবং প্রদেশের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়া অনস্ত সুখের ধামে যাত্রা! করিয়াছেন । 
যখন সাহাবুদ্দীন বিশাল সেনাদলসমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে আপতিত হয়েন, তখন 
এই ক্বাজপুতবীর চীদপুনদিরই তাহার প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রাভীনদীর 
তীরভূমে আপন দর্ শূলদণ্ড উদ্যত করিয়াছিলেন ।” . যদি তিনি স্বীয় তীমাধনে 
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কৃতকার্য হয়েন নাই? তথাপি তছ্পলক্ষে তিনি যে বিন্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়! 

গিয়াছেন, তাহাতেই তাহার পবিত্র নাম ইতিহাসে চিরকালের জন্য অক্ষয় থাকিবে । 
দূতবর চাদপুদ্দির দিললীশ্বরের নিকট হইতে বিপুল উপহার-দ্রবাদি লইয়া মহ" 

ধুমধামসহকারে চিতোরনগরে উপস্থিত হুইলেন। মহারাজ সমরসিংহ সাদরে তাহাকে 
গ্রহণ করিলেন এবং তাহার বাসার্থে উপযুক্ত ভবন নির্দেশ করিয়া দিলেন। কিয়ৎকাল 
বিশ্রামের পর চাদপুদ্দির যথাসময়ে মহারাজের মছিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। 

অচিরে তাঁহার বাসনা সফল হুইল। চিতোরপতির আদেশানুসারে তিনি তৎসম্মুখে নীত 

হইলেন। তখন মহারাজ সমরসিংহ নিজ বিশ্রামকক্ষে উপবিষ্ট, তাহার আসন ব্যান 
পরিধান রক্তান্বর ) সর্বাঙ্গে বিভূতিবিভা ১ গলে পদ্মাবীজহার 7-_মস্তকে লম্বিত জটা'ভার। 

দুতবর টাদ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহাকে সাদরে অভার্থনা করিরা সন্মুথস্থ আসন গ্রহণ 
করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহার সেই শাস্তগন্তীর মৃষ্তি; তাপদজনোচিত বেশবিস্যাস 
এবং জত্যুদার ব্যবহারদর্শনে টাদপুন্দিরের হৃদয় অপূর্ব্ব তক্তিরসে পরিপ্লীত হইল। তিনি 
তাহাকে “যোগীন্দ্র” বলিয়া সম্বোধন করিয়া ভক্তিগদগদশ্বরে বলিলেন “আপনি যথার্থই 

ভগবান্ মহাদেবের প্রতিনিধি।” এই সকল বৃত্তান্ত এবং ইতংপর পরস্পরের মধ্যে যেরূপ 

কথোপকথন ও আলাপরস্তাষণ হইল, তাহার প্রকৃত বিবরণ ঠাদবর্দীইগ্রস্থে অতি 
নেজ্রন্থিনী ভাষায় বর্ণিত রহিয়াছে । | 

ছুই এক দিবসের মধ্যেই মহারাজ লমরসিংহ প্রিয়তম শ্যালকের নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থে 
সদঙ্গে দিললং-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পৃর্থীরাজ প্রত্ুদ্গমন করিয় সাদরে ও সসম্তরমে 
ঠাহাকে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা এবং যথাবিহিত 

সমালাগনের পর তাহারা উপস্থিত কর্তব্যের অবধারণায় তৎগর হইলেন । অতিদ্বরায় 

ছইটা কর্তব্য স্থিরীক্কত হইল; প্রথম,--পত্তনরাজের দর্পহরণ) দ্বিতীয়,-_মুসলমাঁনদিগের 

আক্রমণের 'িক্সোৎ্পাদন | সমরসিংহ পত্তনরাজের সহিত বৈবাহিক-হ্ৃত্রে আবদ্ধ 

ছিলেন; হ্থুতরাং তিনি তদ্িরদ্ধে যাত্রা না-করিয়া! যবনাক্রমণ ব্যাহত করিবার জন্য, 

দিল্লিতে উপস্থিত রহিলেন। এদিকে পৃ্ধীরাজ পত্তনাভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। 
অচিরকালমধ্যে রণোস্মত্ত বনটসন্যগণের বিকট বৃংহ্নধ্বনি দিল্লির অদূরে শ্রুত হইল; 
অমনি রাজপুতগণ গগনতেদী ভীমরবে তাহার প্রত্যুত্তর দান করিয়া মহোৎপাহের সহিত 
ভাছাদের সম্মুখীন হইলেন । অচিরে উভয়পক্ষে ঘোরতর সমর সমারব হইল। কিন্ত 

সে সংগ্রামে উত্তয় পক্ষেরই জয়পরাজয়ের কোন লঙ্ষণই . প্রতীয়মান হুইল না।, 
এইরূপে উপযুন্পিরি কয়েকটী ক্ষেত্রে বিজয়লক্ী কাহারও অন্বশারিনী.হইলেন না। 
ইত্যবসারে পৃর্থীরাজ্ পত্তনরাজের দর্প চূর্ণ করিয়া অয়োলামিত-দয়ে বন্ধুবরকে আমিয়! 
আলিঙ্গন করিলেন। তখন উভগ্ধ বীরের প্রচণ্ড বিক্রম একীভূত হইম্া ভীমতেজে 
গ্রজ্জলিত হইয়া উঠিল । .. সে জলন্ত বিক্রমানলে অসংখ্য মুসলমানটসনিক তৃণবৎ বিদগ্ধ 
হইয়া গেগ।--মুসলমানবীর সাহাবুদদীন অনেক কষ্টে প্রাণ লইয়। পলায়ন করিমের ূ 
কাহার সেনাপতি বিজয়ী রাজপুতের করে বঙ্দী হইল। | 



মিবার ১১৯ 

 পূর্বীরাজ জয়ী হইলেন । তাহার সমস্ত বিস্ববিপত্তি সম্পূর্ণভাবে নিরাঙ্কত হইল। 
নাগোরকোটের তূগর্ভে যে বিপুল ধনসম্পত্তি তাহার করায়ত্ত হইয়াছিল, তিনি তাহার 

অর্ধাংশ আপন ভগিনীপতিকে প্রদান করিলেন? কিন্তু সমরসিংহ স্বয়ং তাহা গ্রহ্ণ না 

করিয়া আপন 'ৈন্যসামস্তদিগকে পুর্কীরশ্বরূপ দান করিতে কহিলেন । তদছুসারে 

পৃ্থীরাজ প্রস্তাবিত বিত্বাংশ সমরসিংহের সৈন্যগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া 
তাহাদিগকে আরও নান! উপহার দান করিলেন । তখন মহারাজ সমরসিংহ শ্যালকের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া! সসৈন্যে ্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবত্ত হইলেন। | 

এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেল। সাঁমান্য সাষান্য সমরব্যাপারে জয়লাভ 
করিয়া পূৃথ্থীরাজ ও সমরসিংহ কিছুকাল শাস্তিস্থথ সন্তোগ করিলেন। ক্রমে ছুই এফ 
দিবম করিয় ভারতের ভবিতব্যতার কালরজনী করালবেশে আসিয়া! উপস্থিত হুইল। 
যবনের উপর অয়লাভ করিয়া পৃ্ীরাজ ভাবিয়াছিলেন; বুঝি সেই গৌরবের সছিতই 
তার চিরকাল অতিবাহিত হইবে; সুতরাং তিনি নিশ্চয় হইয়] প্রিয়তম! সঞ্চক্তার * 

সহিত পরমাননে দ্িনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। কিস্ত বিধিলিপির কঠোর 

অন্থশাসনে তাহার সুখের দিন ক্রমশঃ ফুরাইয়! আসিল ;- ক্রমে তীহার কাল পূর্ণ হইল। 

তাহাকে অল ও অনবহিত জানিয়। সাহাবুদ্দীন ভীষণ সেনাদল পমভিব্াহায়ে আবার 

ভারতবর্ষে আপতিত হইলেন ;_-আবার তাহার রণোম্মত্ব সৈনিকগণের গগনভেদী 

সিংহনাদে তারততৃমি কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে পৃথথীরাজের মিংহাসন সহ! 

যেন বিপর্যস্ত হইৰার উপক্রম করিল! পৃর্থীরাজের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল । তিনি বুঝিতে 

পারিলেন যে, এবার তাহার বিষম সঙ্কট উপস্থিত। সুতরাং সেই সঙ্কট হইতে নিবৃত্তি 

লাভের জন্য উপযুক্ত উপায়োত্ভাৰনে যত্ববান, হইলেন এবং আপন প্রিয়তম বন্ধু 

সমরসিংহের আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। ইতিপূর্বে যে মনোমোহিনীর 

অনুপম প্রেমাঁলাঁপনে বিমুগ্ধ হুইয়া তিনি মপ্পূর্ণ অলনভাবে কালঘাপন করিতেছিলেন 

»আজি তিনিই সুপ্তোখিতার ন্যায় মচকিতে দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রকৃত বীরনারীর 

ন্যায় জলন্ত উৎসাহে উৎসাহিত হইয়! প্রাণপতিকে সমরক্ষেত্রে ধাবিত হইতে কহিলেন। 

এতৎসন্বন্ধে মহাকবি চীদভট্ট যাহা বর্ণন করিয়াছেন) তাহার ষখাযথ অন্থুবাদ প্রকটিত হইল। 

যে দিন সাহাবুদ্দীন সটসনো শেষবার পৃথ্থীরাজের বিরদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন; সেই 

দিবস রজনীযোগে পৃ্থীরাজ একটা তযস্কর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার 

& সধূক্তা কনোজরাম জয়টাদের ছুহিতা। জয়টাদ আপন ছুহিতার হবরত্বরকালে ভারতবর্ষের তদানীন্তন 

সমস্ত নৃপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার নহিত পৃথীরাজের বিবাদমিবন্ধম দিলীশ্বর, ও তরী 

মিত্র মমরসিংহ সেই হ্য়ম্বরসভায় গমন করেন নাই । তাহাতে জয়াদ ভাহাদের উভয়ের দুইটা হৈম- 

্তিমৃন্তি নিরঘাণ ক্করির! পৃথীরাঙ্গের প্রতিমুর্তিকে ঘ্বারগালস্বরূপ দ্বারদেশে রক্ষ! ফরিয়াছিলেন। কিন্তু সঞ্ক্কা 

সতাস্থ কোন নৃপতির গলে বরমাল্য প্রদান না করিয় পৃর্থীরাজের স্ুবরদপ্রতিমর্থির ক্দেশে তাহা স্থাগন 

করিজেন। গৃথীরাজ তখন রাজভবনের পার্থদেশে ছস্সবেদে লুন্বায়িত ছিলেন ! এতদ্বিবরণ অবগত হইবাষাজ, 

তিনি সেজে মতাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং রাজকুমারী সঙুক্তাকে রইয়! স্বনগরে গদন করিলেন। সভভামীদ 

কোন রাঙ্কুষাক়ই তাহার প্রচণ্ঠগতি রোধ করিতে পারিলেন না। ৮৯ 



১২৩ রাজস্থান। 

য় পিহরিত এবং মনোমধ্যে বিষম চিন্তার উদয় হইম্বাছিল। রজনী প্রভাত 

হইলে, তিনি প্রিয়তম! কোন নিকট সেই অদ্ভুত স্বপনদর্শনবৃত্বাত্ত গ্রকাশ করিয়া 
বলিলেন £-- 
৬ এগত রজনীতে যখন নিপ্রার সুকোমল কোড়ে বিরাম সম্ভোগ করিভেছলান, 
দেখিলাম-_রস্তার ন্যায় এক পরমরূপলাবণ্যবতী রমণী কোথ! হইতে আিয়। কঠোরভাবে 
আঁমার হত্তধারণ করিল। তাহার পরই সে তোমাকে আক্রমণ করিল) তুমি আত্মরক্ষার 

জনা নানাবিধ চেষ্টা, করিতে লাঁগিলে ; এমন সময়--অহো ! ভয়ানক 1--ভীমদর্শন 
রাক্ষমের ন্যায় এক প্রকাণ্ড মদমন্ত হস্তী প্রচণ্ডবেগে শু্াস্কালন করিতে করিতে আমার 

দিকে ধাবিত হইল; ভয়ে নিদ্রীভঙ্গ হইল) ভীত, সঙকিতনয়নে চারিদিকে চাহিয়! 

দেখিলাম; সে র্তা--সে প্রমস্ত হস্তী কিছুই দেখিতে পাইলাম না! হৃদয় কাপিয়া 

উঠিল--সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল! রুদ্ধকণ্ঠে মৃদুত্বরে «হর! হর।” বলিয়! শয্যাত্যাগ 
করিলাম । এই দেখ এখনও হৃদয় কম্পিত হইতেছে ;--এখনও সর্বাক্জ কণ্টকিত হা 
রহিয়াছে ।-_অদৃষ্টে কি আছে, দেবতারাই জানেন 1৮ , 

গুনিতে গুনিতে সঞুক্তার প্রভাতকমলতুলা বদনমণ্ডলে এক অপূর্বব জোতিঃ বিকাশিত 
হইল; তিনি মুছু গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন )-_-“ছে চোহানকুলের গৌরবন্থ্য ! এ জগতে 
আপনার ন্যায় কে এত বিপুল. সুখসম্পর্ ও এরশ্বর্্যগৌরব ভোগ করিয়াছে? তথাপি 
আপনার তৃষার শান্তি কোথায়? তথাপি আপনি সামান্য শব দেখিয়৷ ভবিষ্যৎ চিন্তায় 
কেন ব্যাকুল হইতেছেন.? প্রাণেশ্বর! মৃত্যুই জীবের একমান্ নিয়তি; এ ছুর্নিবার 
নিয়তির হস্ত হইতে দেবতারাও নিষ্কৃতিলাত করিতে পারেন না। পুরাতন পরিত্যাগ 
করিয়া নূতন বাস পরিধান করিতে কাহার না বাসনা হয়? কিন্ত, নাথ! ভাবিয়া 
দেখুন, ধিনি সংকার্য্ে জীবন উৎসর্গ করেন, যিনি গৌরবের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করেন; তিনি মরিলেও চিরকাল জীবিত থাকেন। আমি রম্ণী)--আমি আর 
আপনাকে কি বুঝাইব ? আপনি স্বার্থের বিষয় আদৌ মনে স্থান দিবেন না) যাহাতে এই, 
মরজগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারেন তাহারই উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করুন। 
আপনার এ করাল-কূপাণ লইয়া শক্রকুল নিপাতিত করুন; আমার জন্য ভাবিবেন না) 
আমি এখনই আপনার অর্ধান্গের কার্য করিতেছি।” 

“পৃথ্ঠীরাহ্ধ সভায় সমাগত হইয়। ভট্টকবিকে আহ্বান পূর্বক সমস্ত / বিধা জ্ঞাপন 
করিলেন, ভট্ট তাহার ভাবার্থ ভাঙ্গিয়া দিলেন, এবং রাজকুলগুরু একথানি জয়কবচ 
লিখিয়! দিলেন দিনীশ্বর সেই মন্্পূর্ণ কবচ আপন উীধাত্যন্তরে রক্ষা করিলেন । 
এ দিকে গ্রহকুলের গ্রমাদলাভার্থে সহত্র কলস: বিশ্ুদ্ধ দুগ্ধ হ্্ধ্য ও চন্্রদেবকে গানার্থ 
প্রদত্ত হইল; দশদিকপালের উদ্দেশে দশটা মহিষ উৎমগ্কত হুইল এবং দীনদরিজ বাকতি- 
দ্রিগকে রজতকাঞ্চন দ্বান করা হইল। কিন্তু শোণিত বা ছগ্ধ উৎদর্গ করিয়া অথবা দান 
ধ্যান করিয়া "কেহ কি কখনও নিয়তির গতিরোধ করিতে পারে? হৃদি পারিত, ভাহা। 
হইলে. নল ও গাওবদিগঞ্ষে সেই সমস্ত কঠোরযন্শা কখনও ভোগ করিতে হইত না1% . 



মিবার। ১২১ 

বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়া পৃরথীরাজ প্রিম্বতম বন্ধু সমরসিংহের সাহীধ্য প্রার্থনা 
করিলেন । মহারাজ সমরসিংহ কি তাহাতে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ? তিনি আিং 
কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর সটসন্যে দিল্পিনগরীতে যাত্রা! করিবার আয়োজন করিতে 
লাগিলেন। এ দিকে পৃ্থীরাজ আপন সেনাপতি ও সামস্তদিগফে আহ্বান করিয়া 
ুদ্ধবিষন্জিণী মন্ত্র অবধারণ করিতে নিবিষ্ট হইলেন। এই ভীষণ বিগ্রহকালে ভারতবর্ষের 
সমগ্র রাজন্তসমাজ কোথায় এক অভিন্ন সহামুভূতি-সথত্রে গ্রথিত হুইয়া দেশবৈরী ষবনের 
আক্রমণ হইতে স্বদেশের উদ্ধার সাধন করিতে ধৃতত্রত হইবেন, কোথায় জলস্ত 
স্বদেশাসুরাগে উৎসাহিত হইয়া পৃ্থীরাজের সহায়তায় অসিধারণ করিবেন) তাহা নয়, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিঃসম্পরকীয় ভাবে তুষটিস্তাব অবলম্বন করিয়া নীরবে কাল যাঁপন 
করিতে লাগিলেন! বিশেষতঃ কনোজ, পত্তন ও ধারানগরীর নৃপতিগণ হীনজনোচিত 
কুটিল ঈর্ধার বশবর্তঁ হইয়া ভিতরে ভিতরে তাহার সর্বনাশ করিবার অভিগ্রারে গৃঢ়প্রবত 
হইয়া রহিলেন। রাজপুত-পাংসন হতভাগা নৃপতিগণ পাপমোহের বশবর্তী হইয়া 
যে কাপুরুযোচিত কাধ্য সাধন করিলেন, তাহার বিষময় ফল অচিরে ভাহাদিগের সফলকেই' 
তোগ করিতে হইল। অচিরে যবনের কঠোরতর দাসত্বশৃঙ্খলে তাহারা সকলে একরে 
শৃঙ্খলিত হইয়। পড়িলেন। . 

দিল্লি-ষাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ হইল। রাক্গকার্ষেোযর তার আপন কনিষ্ঠ তনয় 
কর্ণের হস্তে সমর্পণ করিয়া! মহারাজ মমরসিংহ আত্ীয় শ্বজন ও সৈন্যসামস্ত সমভিব্যাহারে 
দিল্লিমগরীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন *। চিতোরনগর পরিত্যাগ করিবার সময় তাহার 
সদয় সহসা কপির! উগ্তিল;--দহমা| কে যেন তাহার কর্ণে কর্ণে অতি মৃদ্প্বরে বলিল 
“দেখ, প্রাণভরিয়া চিতোরপুরীকে একবার দেখিয়। লও--আর তোমাকে দেখিতে 
হইবে না।” সমরসিংহ চমকিত হইলেন) কিন্তু তাহাতে অণুষাত্রও নিরুৎসাহ ন| 
হুইরা ইঞ্টদেবকে শ্মরণ পৃর্বক গন্তব্যপথ আশ্রন্ন করিলেন। চীদবর্দায়ের “মহাসমর” নামক 
*শেষ সর্গে মহারাজ সমরসিংহের এই শেষ দিল্লি-যাত্রার বিবরণ প্রকটিত আছে। এ দ্রিকে 
দি্ীস্বর পৃথ্থীরাজ পারিষদ্বর্গে পরিবৃত হুইয়! সার্দেক তিন ক্রোশ প্রত্যু্টামন পূর্বক 
মহাসম্মান ও সন্ত্রম সহকারে আপন বন্ধুকে গ্রহণ করিলেন । তাহাকে প্রাপ্ত হইস্কা নাগরিক 
গণ অতুল আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। দিল্লির গৃহে গৃছে গীতধাদ্য হইতে লাগিল? 
প্রতি ভবনের বহিষ্বীরে মঙ্গল ঘট স্থাপিত হইল ; নগরী অসংখ্য পতাকা পুষ্পমাল্য 

সবশোভিভ হইয়া পরম রমনীয় মুর্তি ধারণ করিল। ত্রাঙ্গণগ্ণণ পবিজ্রনৃদয়ে স্বত্তযয়ম করিভে 
লাগিলেন এবং হঙ্দিগণ স্কতিপাঠ করিতে করিতে দমরসিংহকে শ্ষন্যর্থন1 করিতে অগ্রসর 
হুইলেন। ফপতঃ ষে দিবস পরম আননোর দিবস । নেই আননের দিবসে অনীম 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দ্রিলির আবাববৃদ্ধবনিতার লানদ্দ ও মহ অভ্যর্থনার মহিত 

কলি কর্ণের গ্রতি এই অযৌক্তিক অনুরাগ ্রর্শন করাতে জোট কুস্তকর্ণ, জনকের উপর অতিশয় 
বিরক্ত হইলেন এবং কতিপয় সহচর সমতিব্যাহারে পিভ্রাজা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিপাবর্তে গমন করিলেন । 
ভখায বিদৌরনাদক জনৈক হাবশি পাদশার আঁয়ঙ্ছায়।তলে তিনি একটা নূতন রাজা প্রতিষ্ঠা করিবেন। 



১২২ . রাজস্থান। 

চিতোরেশ্বর সমরসিংহ পাওবদিগের পবিত্র লীলানিকেতনে প্রবেশ করিলেন। আঙ্ি 

অনেক দিনের পর হৃদয়ের প্রিয়তষ় ভ্রাতা ভগিনী, শ্যালক ভগিনীপতি ও বদ্ধুবান্ধবে 

একত্রে পুনর্মিলিত হইলেন) আজি উভয় পক্ষের সৈনাসামস্তগণ, বন্থদিনের পরিচিত 
প্রাণ-স্থহদদিগকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দাশ্রসিক্ত বক্ষে পরম্পর পরস্পরকে ধারণ করিয়। 
হণন্ুথ অনুভব করিলেন । | ; 

. কিয়ৎকাল বিশ্রামন্খ সন্তোগ করিয়া সমরসিংহ প্রিয়তম মিত্রের সহিত সামরিক 
ব্যাপারের কথোপকথনে নিৰিষ্ট হইলেন; এবং শক্রকুলের গ্রতি প্রতিরোধ করিবার 
নিমিত্ত পৃর্থীরাজ এতৎপূর্কে কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কি না, জিজ্ঞাসা 
করিলেন। প্রত্যুন্তরে যাহা অবগত হইলেন, তাহাতে তাহার প্রবল বিন্ময়ের উদ্রেক 

হইল? তিনি শুনিলেন যে, পৃর্থীরাজ তখনও কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করেন নাই। 
ইহাতে সমরসিংহ তাহাকে সুমিষ্ট ভত্খদনা করিলেন এবং যাহাতে উপযোগী কৌশল 
উত্তাবিত হয়, তদ্িষয়ের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । এই সকল বিবরণ অতি সুন্দররূপে 

মহাকাব্য বর্দাই গ্রন্থের শেষ সর্গে বর্ণিত আছে।' সেই মনোহর বিৰরণাবলি পাঠ 

করিলে পাঠকের হৃদয় উভয় রাজপুতবীরেরই মহনীয় চরিত্রের দিকে সমভাবে আকৃষ্ট 

হইয়া থাকে। | 
যুদ্ধোপযোগী সমস্ত আয়োজনই শেষ হুইল। মহারাজ সমরসিংহের আদেশক্রমে 

বিশাল রাজপুতচমূ দিল্লির তোরণদ্বার পরিত্যাগ করিয়া শক্রদলাভিমুখে প্রচণ্ড গিরিনদের 
ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিল। অস্ত্রের ঝণাৎকার, প্রমত্ত রণমাতঙ্গ ও তুরজকুলের বিকট 

নিনাদ এবং রণোম্মত্ত রাজপুতবীরগণের গম্ভীর শ্রবণভৈরব চীৎকার ও বিরাট পদভরে 

মেদিনীতল ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। কোন্ পথদিয়া কোন্ দিকে এবং কিরূপ 

শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রাজপুতসেন! অগ্রসর হইবে। পথিমধ্যে কোন্ কোন্ স্থলে বিশ্রাম কর! 
প্রয়োজন, সকল ব্যাপারেই পমরসিংহের পরামর্শ গৃহীত হইল। ফলতঃ তদীয় মন্ত্র 
ব্যতিরেকে পূর্থীরাজ ফোন কার্ধ্যই করিতেন না । মহাকবি ঠাদভট্ট তাহাকে রাজপুত-, 
ঘাহিনীর ইযুলিসীস বলিয় বর্ণন করিয়াছেন। তিনি সাহসী, ধীরদ্বতাঁৰ ও' সমরদক্ষ ) 
তিনি পরমপত্ডিত, শান্ত্রবিশার্দ এবং মন্ত্রণানিপুণ । তিনি ধর্্মনিষ্ঠ, সত্যপ্রিয় ও 

শুদ্ধচরিত। শৃগালবিহঙ্গাির গতিবিধি এবং অন্যান্য লক্ষণদর্শনে কোন শ্বাকুনিক বা 
দৈবভ্ঞই তাহার ন্যায় হুদ্দররূপে ভাবী ফলাফল গণন! করিয়া বলিতে পারিত ন!। 
সংগ্রামস্থলে সেনাব্যহসজ্জা এবং যুদ্ধকালে তরঙ্গ ও ভল্লচালন! করিতে কোন রাজপুতবীরই 
তৎকালে তাহার সমকক্ষ ছিলেন না। সমর্সিংহের এই সফল অগ্রতিম গুপগৌরব 
জন্য কি গিছেলাট কি চৌহান সকল সৈনিক ও সামস্তগণই ভাহাকে অতিশয়. শ্রদ্ধাতক্তি 
করিত। প্রাত্যহিক যুদ্ধযাত্রী আথব। রণাভিনয় সমাপিত হইলে রাজপুত সেনানী ও 

সামস্তগণ তীছার শিবিরে আগমন করিত। তিনি তাহাদিগকে সাদর ও সন্ত্রেহ অস্ভাবণ 
পূর্বক নানাপ্রসঙ্গের নীতিমূলক শিক্ষা ও বক্তত| দান করিতেন । সেই সকল 
নমোহারিলী শিক্ষা ও বক্তৃতা শ্রবণ করিতে করিতে শিবিরস্থ সকলেই পরমানব্দে 



যিবার। ১২৩ 

পুলকিত হইয়! উঠিতেন। মহাকবি চাদভট্ মুক্তক্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে) তীয় 
অহাকাব্য মধ্যে যে সকল শাসনবিষয়িণী নীতিশিক্ষা সন্নিবেশিত আছে, তাধিকাংশই 
খোমানকুলমণি সমরসিংছের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে । অপিচ ধর্ধনীতি, রাজনীতি, 
সমাজনীতি, মন্ত্রীনির্বাচন ও রাজদূতের আচরণ,_বিশেষতঃ নৃপতির প্রতি রাজপুতের 
গ্রধান কর্তব্যসন্বন্ধে যে সকল সুন্দর সুন্দর গল্প ও রূপকালঙ্কার তদীয় কাৰ্যগ্রন্থে বিন্যস্ত 
হইয়াছে; তৎসকলের বক্তা চিতোরাধিপ স্ুপপ্ডিত মহারাজ সমরসিংহ। 

পুণ্যভূমি ব্রহ্ষাবর্তের প্রাস্তবাহিনী পবিভ্রসলিল! দৃষদ্বতীর * বিশাল তীরভূমে ক্ষত্রিয় ও 
মুদমানে তিন দিন ধরিয়া ঘোরতর নংগ্রাম হইয়াছিল। প্রথম ছুই দিবসে উভয় 

পক্ষের জয়পরাজয়ের কোন লক্ষণই পরিলক্ষিত হইল না। ক্রমে তৃতীয় দিবস কালনিশী- 

রূপে ভারতের প্রাচীদ্বারে দেখা! দ্িল। ভগবান্ মরীচিমালী যেন একবার অনস্তকীলের 
জন্য ভারতসস্তানদিগের গৌরব দেখিবার জন্য ধীরে ধীরে উদয়াচলে আবিভূতি হইলেন। 
রাজপুতগণ দৃষদ্বতীর পবিত্র জলে 'অবগাছন করিয়! প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিতে 

লাগিলেনঃ এ দ্দিকে পূর্থীরাজ প্রিয়তম মহিষী সঞ্জুজ্জার নিকটে দণ্ডায়মান ? সঙ্ুক্তা। 
হ্বহস্তে সেই দ্রিবস তাহাকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিতে লাগিলেন । বর্মাদিতে সম্জীক্কত 
করিয়। তিনি প্রাণপতির কটিবন্ধে অসিকোষ লধিত করিয়া দিতেছেন, এমন সময়ে 
গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া রণচন্ক প্রচণ্ডশবে বাণিয়! উঠিল। সে গম্ভীর বাদ্যধ্বনি 
প্রতিধ্বনিতে বিলীন হইতে ন। হইতে রাজপুতগণ শ্রবণতৈরব নিনাদে সিংহনাদ করিয়! 

উঠিলেন। পৃর্থীরাজ চমকিত হইলেন । তত গ্রত্যুষে ষে বিশ্বাসঘাতক যবনগণ আক্রমণ 
করিবে, তাহা তিনি আদৌ মনে ভাবেন নাই। সুতরাং মুহুর্তকাল বিলম্ব না করিয়া! 
তিনি ক্রুতবেগে রণক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন। সেই শেষ সমরাভিনয়ে--ভারতের সেই 
শেষ গৌরবের দিবসে তদানীস্তন ভারতের অদ্বিতীয় মহাবীর সমরসিংহ ও তৎপুত্র কল্যাণ 

ভীমবিক্রমে অগণ্য অরাতিসৈন্য সংহার করিয়া! শ্বদেশপ্রেমিকতার ও অদ্ভূত বীরত্বের 

হলত্ত উদাহরণ প্রদর্শন পূর্বক আপনাদের ত্রয়োদশ সহ রাজপুতসেনা! এবং প্রসিদ্ধ 
মামস্তগণের সমভিব্যাহারে সমরপ্রাঙ্গণে অনন্তকালের জন্য শায়িত হইলেন। সেই দিন-_ 
সেই ছুর্দিনে দৃযদ্বতীর সেই শোণিতাক্ত সলিলমধ্যে ভারতের গৌরবতপন চিরতরে 
অন্তমিত হইলেন ; ভারতের ভাবী আশাতরস! সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া! গেল! বীরশেখর 
সমরসিংহের পত়িব্রত1 মহিষী পৃথথা যখন এই ভর়ম্কর সংবাদ শুনিতে পাইলেন; যখন 

গুনিলেন যে, আততায়ী যবনের কপটাচরণে তাহার জীবনের ভীবন স্থামীরত্র সমরসিংহ 
সমরক্ষেত্রে নিপাঁতিত হইয়াছেন; প্রিয়ুতম সহোদর পৃর্ধীরাজ ফবনকরে শৃঙ্ঘলিত,_ 
ভারতের আশাভরস| আর্ধ্যবীরগণ কাগ্গারতটন্থ ভীষণ সমরক্ষেত্রে শরশয্যায় অনস্তকালের 
জন] শয়ন করিয়াছেন, তখন তিনি আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না )--আখ্মীয় স্বজন 
বন্ধুবান্ধব আর কাহারও াত্নাবাক্য গ্রাঙ্থ করিলেন না, অনতিবিলন্বে চিতামলে, 

ই আব নম কাগগা। 



১২৪ রাজস্থান । 

তন্ুভ্যাগ করিয়া! প্রাণপতির অনুগমনের অতিলাধিনী হইলেন । দৃযন্বতীর সৈকততূমি 

আজি ভীষণ শ্মশানে পরিণত। যে পবিত্র পুলীনে উপবিষ্ট হইয়! আর্্যগৌরব বরন্র্ধিগণ 
জুধাময় সামগানে দেবতাদিগকে আনন্দিত করিতেন, ধাহাদের শ্রবণমোহূম বেদগানে 

বিমোহিত হইয়! স্বচ্ছদলিল। দেবতরঙ্গিনী তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে উজানে 

বহিয়! বাইত) আদি তাহার সেই পুণ্যময়ী দৈকতভূমি ভীমদর্শন শ্মশানে পরিণত। 
তদুপরি অনংখ্য শৃগাল কুন্ধুর ও শকুনি গৃধিনী বিকটরবে চীৎকার করিতেছে । আজি 

তাহার সেই স্বচ্ছবন্ষ নর-শোগিতে প্লাবিত হইতেছে। সেই বীভৎস শ্শানতৃমির ভীষণ 

ৃষ্ত দ্বিুতর বর্ধিত করিয়। পিশাচদদৃশ যবনসৈন্যগণ পতিত আধ্যবীরদিগ্রের অন্গরাগ- 
সমূহ অপহরণ করিতে লাগিল! হায়! এখন আর তাহাদের প্রচণ্গতি কে রোধ 
করিবে? কে স্বদেশপ্রেমিকতার পবিত্র মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া করে কৃপাণ ধারণ পূর্বক 
যুবনদিগকে দুরীকৃত করিয়! দিবে 1--কেহ নাই! প্রক্কৃতি চীৎকার করিয়া বলিল-_কেহ 
নাই !__-ভারতের রাঁজলক্ষী যবনশৃঙ্খলে শৃঙ্ঘলিত হইয়। আর্তনাদচ্ছলে বলিলেন --কেহ 
নাই! ভারতভূমি আজি অনাধিনী--পতিপুত্রবিহীনা--আজি শক্রকরে বনদিনী ! 

সেই ভীষণ শ্শানভূমির কীভৎস দৃশ্য শতগুণে বিবর্ধিত এবং পতিত আর্ধ্যবীরগণের 

ছিন্নমন্তক পদতলে দলিত করিতে করিতে বিজয়ী সাহাবুদ্দীন দিশ্লি-অভিমুখে যাত্র! 

করিলেন। তখন দিল্লির শেষ আর্য্যরীর, চোহানকুলপ্রদীপের শেষ জলম্ত শিখানম্বর্ূপ 

বীরযুবক রণসিংহ অপূর্ব বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া! রণস্থলে জীবন উৎসর্গ 
করিলেন। তাঁহার পোচনীয় অধঃপতনে দিল্লিনগরী রক্ষকশূন্যা হইল! সেই রক্ষক- 
বিরহিত জনশূন্য প্শানসদৃশ নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছূ্দাত্ত যবনগণ পাগুবপ্রবীর 

যুধিিরের পবিত্র পিংহাঁসন অধিকার করিল। এ দিকে ক্ষত্রিয়কুলপাংসন কাপুরুষ 
জয়টাঁদ বিশ্বাসঘাতকতার ও স্বদেশবৈরতার যথোচিত প্রতিফল অনতিবিলম্বেই প্রাপ্ত 
হইল। ববনগণ তাহার কনোজরাজ্্য অধিকার করিলে ছূর্বৃত্ত প্রাণ লইয়া গ্গাবক্ষে 
নৌফারোহণে পলায়ন করিতেছিল, এমন সময় তরণী জলমগ্ন হওয়াতে ছুর্বত্বের পাপময়ী 
আশাপিপাসার সহিত পাঁপ জীবনের পর্ধ্যবসান হইল। সেই ছুর্দিন- হইতে হিঙ্দুবিদ্বেষী 
নিষ্টর সুমলমানগণ ভারতের যে সর্ধানাশ আরম্ভ করিল, তাহার শোচনীয় নিদর্শন ভারত- 

স্তানগণের শোণিতে লিখিত হই আজিও দুম্পট্াঞষরে বিরাজ করিতেছে । 
_ যবনকর্তৃক ভারতের শোভনীয় নগরগ্রাম ও দেবমন্দিরাদি চর্ণবিচুর্ণিত ;--ভারতের 
অনীম ধনরদ্ব লুষ্টিত;--ভারতের প্রাণপুত্রগণের হদয়শোণিত অবিরলধারে নিঃমারিত ! 
যেন সমগ্র ভাবত কি একট! ভক্মানক মহাশ্মশামে পরিণত !-যেন কি একট! বিকট 

প্রেতিদী সর্ধবসংহ্থারিণী মুর্তি ধারণ করিয়া ভারতের গৃহে গৃহে বিচরণ করিতে লাগিল! 
ছে সফল পবিভ্ বন্ত দেবতাঁদিগের 'তোগ্য্বক্ূপ নিরূপিত ছিল, ব্রান্দণেতর বর্ণ ভয়ে 
হে সমুদারকে দ্পর্শ ফারিতে পারিত ন! ) গাপিষঠ মনেচ্ছগণ তাহা ভণ, চর্ণবিচুরণিত ও পদদলিত 
করিণ!--বে লকল "নুর _রব্যজাঁত আর্্যশিনের আদর্শন্বরূপ বিরাজিত ছিল, তৎসমব্ই 
তাহারা নিষ্ঠ:রছৃদয়ে ধ্বংস করিয়া! ফেলিল। যেন ভারতের প্রলয় কাল উপস্থিত! বিস্ত 



মিবার। ১২৫ 

এই ভীষণ প্রলয়কালের ছূর্বিমহ অত্যাচার সহা করিয়াও আর্ধ্যবীর. রাজগুতদিগের 

তেজোময় জাতীয় জীবন বীজভাবে অবস্থিত থাকাতে সেই ছুরস্ত যবনদিগের ছুরাচরণের 
উপযুক্ত প্রতিফল যথাকালে বিহিত হইয়াছিল। সে জলস্ত জাতীয় জীবন কিছুতেই 
বিনষ্ট হয় নাই।_-আজি তাহা অনেক পরিমাণে হীনতেজ হইয়। পড়িয়াছে বটে ঃ 
কিন্তু কালে যে, তাহা সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? প্রতীচ্য 
জগতের বীরতা৷ ও স্বাধীনতার লীলাঁনিকেতন রোম ও গ্রীস পতিত হইয়াছিল) কিন্ত 
তাহাদের জাতীর জীবন বিনষ্ট হয় নাই ;-_সেই জন্যই তাহারা! আবার উিত হইতে 
পারিয়াছে!_তবে কি ভারত-_বীরতা; সভ্যতা, স্বাধীনতার আদিপ্রস্ব_-ভারতদ্ুমি 
আর উখিত হইতে পারিবে ন॥ ?__-না, এ যে অলীক স্বপ্ন! উন্মাদ প্রলাপ! 

রাজপুত ব্বতাবতঃ তেজন্বী। তাহার হৃদয় ধৈরঘ্য, গান্তীরষ্য ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বীরোচিত 

খুণগ্রামে বিভূষিত) এই সকল গুণকর্ভৃক তাহার বীর্য্যমত্তা ও তেজম্বীতা নিয়মিত হয় 
বলিয়া তিনি কঠোরতর অত্যাচার সহা করিয়াঁও প্রতিহিংসা লইবাঁর জন্ত ধীরভাবে 
উপযুক্ত কাল প্রতীক্ষা করেন। দৃঢ় অধ্যবসায় ও প্রচ বীরত্বের সাহায্যে তাহারা কখনও 
সমস্ত শত্রকুলকে উচ্ছিন্ন করিয়াছেন; কখনও নিরুপায় ও নিরবলম্বন হইয়া ধীরভাবে 
অপ্রতিবিধেয় অদৃষ্টের কঠোর অন্থশাসন বহন করিয়াছেন । তাহাদের ভীষণ বিক্রমপ্রভারে 
কত শত মুদলমানরাজ্য বিপরবস্ত ও চূর্ণ বিচুর্ণিত হইয়া! পরমাধুতে বিলীন হইয়! গিয়াছে 
কত মুললমানবংশ একবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফলোদয় হস্ 
নাই! সেই সকল বিধ্বস্ত ও উৎসাদিত জনম্থানভূভাগে আবার নব নব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হইল; আবাঁর নব নব রাজবংশ সেই সকল বিলুপ্ত বংশনিচয়ের শূন্তস্থান অধিকার করিতে 
আর্ত করিল! তাহারা সকলই সমান নিষ্ঠ'র, সমান হিন্দুবিদ্বেষী_সমান অত্যাচারী । 
যে পাশবী প্রবৃত্তি দ্বারা তাহাদের পূর্ববন্তী সজাতীয়গণ পরিচালিত হইত, তাহাতে 

তাহাঁদিগের হৃদয়ও নিষন্ত্রিত হইতে লাগিল । সে পাশবী প্রবৃত্তির কুটিলচক্ষে পাপপুণ্য 
ধরমাধর্ম-স্যায়ান্যায়ের ভেদাভেদ নাই! তাহার ম্বাতাবিকী ছূর্নীতিদ্বারা নরহত্যা 
পবিত্রীকৃত হইয়াছে )-_পরস্বাপহরণ ও পরদ্রব্য-লুষ্ঠন ন্যায় কার্য বলিয়া গৃহীত হইয়া__ 
সর্োৎ্সাদন পবিত্র দেবাদেশরূপে পরিপালিত হইয়াছে । এই ভরয়ঙ্করী ছুন্নীতির অনুসরণ 

করিয়া নৃশংস হবনগণ ভারতের পবিত্র বক্ষে যে সকল ভয়াবহ বিপ্লব উখাপিত করিয়াছিল, 
তাহার সর্বসংহারক প্রতাবে কত হিন্দুরাজ্য ও রাজবংশ অনস্তকালসাঁগরের অস্তত্তমতলে 
কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে; আজি শুদ্ধ নাম তাহাদের দেই নি ও প্রাচীন 
প্রধ্যাতির একমাত্র নিদর্শন ! 

পৃথিবীর কোন্ জাতি বীরত্ব, মহত্ব, তেজন্বীতা। ও হিসতার রাঁজপুতকুলের সমকক্ষ 
হইতে পারে? শতাবীর পর শতার্বীর কঠোরতর দাসত্ব ও পরগীড়ন সহ.করিয়া 
জগতের আর কোন্ জাতি রাঁজপুতকুলের স্তায় আপনাদিগের পিতৃপুরুষগণের সভ্যতা, 

তেজস্বীতা, অথবা আচারব্যবহার সমভাবে রক্ষা করিতে পারিয়াছে.? আর্ধ্যবীর রাজপুতের 
প্রকৃতি প্রচণ্ড ও নির্ভীক বটে) তথাপি তাহারা প্ররোজনমত সহিফুতা অবলঙ্বন 

১৭. 
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পূর্বক অতি দুঃসহ উস সহ করিয়া প্রতিহিংসা লইবাঁর অন্ত সুযোগ ও সুবিধার 
প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন। যাহাদের ধর্মগ্রন্থ নরহত্যা ও জগৎসংসারকে সংহার 

করিতে বিধান দেয়, এরূপ পাষাণহদয় অসভ্য অরাতিদলকর্তৃক ষতপ্রকার কঠোঁরতম 
অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এবং শোণিতমাংসগঠিত মনুষ্যের হুদয় যে পরিমাণে 

তাহ! সহ্ করিতে পাঁরে, জগতের ইতিহাস খুলিয়া! দেখ, দেখিতে পাইবে এই বিশাল 
মানব-সংসারের মধ্যে একমাত্র রাজস্থানই তাহার আদর্শস্থল। নির্দয়, নিষ্ঠ'র পাঁষাণনৃদয় 

মুসলমানদিগের ভীষণতম পৈশাচিক উৎপীড়নে রাজস্থানের কত জনপদ, .কত নগর, কত 

পল্লী একবারে শ্বশানে পরিণত হইয়াছে ”_কত রাজপুতকুল একবারে উতৎসন্ন হইয়া 
গিয়াছে; কিন্ত রাজপুতের একমাত্র জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ন থাকাতে শত উতপীড়ন সহ 

কদ্দিয়াও তাহার প্রভাবে স্থিতিস্থাপক পদার্থের স্ভায় তন্ুহূর্তেই আরার উল্লশ্ফিত হইয়া 
উঠিয়াছেন! সমস্ত বিশ্ব, বিপদ ও অত্যাচার শাণশিলার গ্তাঁয় তাহাদের সাহসরূপ 

অস্ত্রকে সহত্রগুণে স্থশাগিত করিয়াছে । রোঁমানদিগের একট মাত্র আঘাতে প্রাচীন 
ব্রিটনগণ একবারে কি ঘোরতর রূপে অধঃপতিত হইয়াছিল! সে নিদারূণ অধঃপতন 
হইতে উিত হইতে এবং রোঁমানদিগের করাল কবল হইতে আপনাদিগের প্রাচীন ধর্ম ও 

রীতিনীতির উদ্ধারসাধন করিতে তাহারা কত চেষ্টা করিয়াছিল !-_কিন্তু--সকলই 
নিরর9৫থক--কোঁন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। রোমানদ্দিগের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে 

মুক্তিলাভ করিতে না করিতে তাহার! আবার শাকসেনগণকর্তৃক কঠোরতর দাসত্ব-নিগড়ে 
আঁবদ্ধ হইয়াছিল! কিন্তু তাহাতেও নিক তিলাঁভ করিতে পারে নাই ; আবার দ্রিনামারগণ 

আসিয়া হতভাগ্যদিগের সেই শৃঙ্খল-কীণাস্কিত দেহকে নূতন শৃঙ্খলে সজ্জিত করিমা 
দিয়াছিল ! আঁবাঁর এই মমস্ত জেতা ও বিজিতদলের সংযোগে যে কয়েকটী সঙ্করজাতি 
সনুদ্ূত-হয়, তাহারা কলে ছুদধর্য নর্্াণ রীরগণকর্তৃক পরুর্যদন্ত হইয়! গিয়াছিল। একটীমাত্র 
যুদ্ধে ভাহাদিগের ভাগ্যের মীমাংসা হইয়াছে) তাহার! জন্মভূমি হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, 

অথবা! নূতন রাঁজ্য জয় করিতে পারিয়াছে, তাহাদিগের ধর্থ ও ব্যবস্থাসমূহ জেতৃগণের ধর্ম 
ও ব্যবস্থাসমূহে ৰিলীন হইয়া গিয়াছে! কিন্তু আর্ধ্যবীর রাজপুতদিগের সহিত তাঁহাদিগের' 
তুলনা করিয়া! দেখ, কৌন অংশেই তাহার! ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে ন!। 
রাজপুতগণ আপনাদিগের কত রাজ্য হইতে একবারে বিচ্যুত হইয়া! পড়িয়াছেন; তথাপি 
কখনও তিলপরিমীণেও আপনঃদিগের পুর্বপুরুষগণের সনাতন ধর্ম ও রীতিনীতি ত্যাগ 

করেন-নাই ৷ ইহাদের কতরাজ্য একবারে রাঁজপুতের অধিকার-সীমার মানচিত্র হইতে 
চিরকালের জন্য নিফাশিত হইয়া পড়িয়াছে। 'দজাতি-শক্রতা ও স্বদেশ-দ্রোহিতার 
বিষময় প্রতিফলস্বরূপ গর্বিত রাঠোরের গর্কোন্নত কণোজ এরং গৌররার্লিত চৌলুক্যের 
গরীয়সী আনহলরার! আজ্ বহক্ষণবিস্বৃত সামান্ নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়া! রহিয়াছে ! 

একমাত্র মিবার, প্রধিত্র ধর্ম্বের অটল ছুর্সন্বরূপ পরিত্র মিবার তাদ্শ শত শত প্রচ বিপ্লব 

বহথ করিয়াও আত্মরক্ষার 'রিনিময়ে কখনও আপনার প্রাচীন গৌরবমন্ত্রম বিক্রয় করে 
নাই। সেই বিপুল পুণ্যের রলেই আজিও তাহা পুর্থাবস্ধরে বিদ্যমান রহিয়াছে । 
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থে দিন আর্যযবীর সমরকেশরী সমরসিংহ স্বদেশানুরাগের স্বগাঁয মন্ত্র সাধন করিবার জন্য 
ুদ্স্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিন হইতে মিবারভূমির সেই গৌরব, সেই ধর্ম 
এবং মেই স্বাধীনতা! রক্ষা করিবার জন্য তাহার বংশধরগণ অস্লানবদনে আপনাদের 
স্টায়শৌণিত অবিরলধাঁরে নিঃসারিত করিয়াছেন। 

মহাঁরাজ মমরসিংহের মৃত্যুর পর তীয় বিধবা! মহিষী কর্মদেবী কিছুদিনের জন্য 
রাঁজকার্ধ্য পর্ধ্যালোচন! করিলেন. রাজকুমার কর্ণ * যত দিন না বয়ংপ্রাপ্ত হইলেন, 
ততদিন শাসনভার রাণীর হস্তেই সমর্পিত রহিল। রান্্ী কর্মদেবী পতনের রাঁজকুলে 
জনযগ্রহণ করিয়াছিলেন । যেরূপ বীরকুলে তাহার জন্ম,_-তদপেক্ষা। মহত্তর বীরের 

হন্তে তিনি সমর্পিতা হইয়াছিলেন;- স্বয়ং বীরনারী। বীরছুহিতা বীরপত্ী বী্ধ্যবতী 
কর্মদেবী পিতা, পতিও আপনার সন্মানগৌরব রক্ষা করিতে পরাদ্ছুখ হয়েন নাই। 

পুত্রের অপ্রাপ্তব্যবহারকাঁলে যখন মিবারের শাসনভার ততৎকরে সমর্পিত ছিল, তখন তিনি 
যে অদ্ভুত বীরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার নাম বীর্ধ্বতী রাজপুতরমণী- 
দিগের শীর্ষস্থানে ..আসন অধিকার করিয়াছে। তাহার দেই অপূর্ব বিক্রমগ্রভাবে 
বীরৰর কুতবুদ্দীন আহত ও পরাজিত হইয়া অতি ঝষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন 
করিয়াছিলেন । মিবার আক্রমণ করিবার অভিগ্রায়ে যবন-প্রতিনিধি সৈন্য 
তদ্দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এ সংবাদ অচিরে কর্ধদেবীর বর্ণগ্রোচর হইল। 

বা, রৌষ ও জিঘাংসায় তাহার সর্বাঙ্গ প্রজলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাহার সেই 
দুরাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য আপন সৈনিক ও সামস্তদিগকে 

আহ্বান করিয়া সংগ্রামের. আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন; আপনিও যুদ্ধসজ্জায় 
সজ্জিত. হইলেন। রমণীর সুকুমার দেহে কঠিন লৌহবন্থ পরিহিত হইলে করে 
ুক্তাজড়িত বলয় শৌভ| পাইত, আজ তাহা কঠিন লৌহাস্ত্ে সজ্জিত হইল? আনুলায়িত- 

কুস্তল ভীমন্ূপিনী কর্ধদেবী অশ্বারোহণে রণচণ্ডীবেশে যবনদলনার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইলেন। নয় জন ক্ষ্রিয়নূপতি এবং “রাব উপাধিকারী একাদশ জন সামন্ত 
তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য ততসমভিব্যাহারে চলিলেন। অম্বরের নিকটে বীরনারী 
কর্ণদেবী কুতবুদ্দীনের সেনাদলকে দেখিতে পাইলেন; অমনি তথায় আপনার সেনাদলকে 
সজ্জিত করিয়া যুদ্ধ গ্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্রমে উভয়দলে ঘোরতর সংগ্রাম 
সমারন্ধ হইল। যবনরাজের বীর প্রতিনিধি রাজপুতরমণীর যুদ্ধে আহত হইলেন, 

তাহার সেনাদল ছত্রতঙ্ন দিয় চারিদিকে পলায়ন করিল; অবশেষে তিনি অতি কষ্টে 

জীবন রক্ষা করিতে পারিলেন। 

* মমরসিংহের অনেকগুলি পুত্র মস্তান নমুডূত হইয়াছিল । তন্মধ্যে ক্তোষ্ট কল্যাণরায় পিতার রহিত 
সমরক্ষেত্রে নিহত হয়েন। দ্বিতীয় বুন্তকর্ণ পিতৃরাজা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাবর্তে বিদৌরের নিকট আশ্রয় 
গ্রহণ করেন; অপর তৃতীয় ভারতের উত্ত রপ্রদেশে গমন কি! মোরনকুলের প্রতিষ্গন করিমাছিলেন। 
বর্ণ সর্ব কনিষ্ঠ। 



১২৮, রাজস্থান । 

কর্ণের অপ্রীপ্তব্যবহারকাল উত্তীর্ণ হইল। সম্বৎ ১২3৯ (ধৃঃ ১১৯৩) অবে তিনি 
গিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। কিন্ত বিধাতার কঠোর অন্থশাসনে তাঁহার বংশধর 
মিবারে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই *। প্রায় সকল ভ্টগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, কর্ণের মাহুপ ও রাহুপ নামে ছুইটা পুল্র সঞ্জাত হইয়াছিলেন ? কিন্তু বিশেষ বিবেচন। 
করিয়! দেখিলে ইহ! সম্পূর্ণ ভ্রমাত্্বক বলিয়া! স্থিরীকৃত হইবে। মহারাজ সমরমিংহের 
একটা ভ্রাতা ছিলেন )_তীহার নাম কুর্ধ্যমল্প। এই স্ুর্যযমন্নের ভরত নামে একটা 
তনয় সমুদ্ভূত হয়েন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে “যে, কর্ণ দমরসিংহের পুক্র। চোহান- 
বংণীয়া এক রাজকুমারীর সহিত কর্ণের বিবাহ হইয়াছিল। উক্ত রাঁজনন্দিনীর গর্ডে 
মাছুপ জন্মগ্রহণ করেন। কর্ণ রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলে সর্দগারগণ ষড়যন্ত্র করিয়। 
ভরতকে মিবাঁর হইতে দূরীভূত করিয়া! দেয়। তদনস্তর তিনি সিন্ধুদেশাভিমুখে যাত্রা 
করিয়াছিলেন । সিন্ধুরাজ্যের অন্তর্গত আরোরনগর তৎকালে জনৈক মুসলমান নৃপতির 
শাসনাধীনে অবস্থিত ছিল। ভরত উক্ত মুসলমানরাজ্দের নিকট হইতে আরোরনগর 
প্রাপ্ত হইলেন। পুগলের ভট্টিরাজের ছুহিতাঁর সহিত ভরতের পরিণয় হইল। এই শুভ 

পরিণয়ের ফল রাহুপ। কর্ণ ভরতকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন; এমন কি আপনার 
পুত্রাপেক্ষাও তাহাকে অধিক স্নেহ করিতেন। যেদিন ভরত তাহার রাজ্য পরিত্যাগ 

করিয়। গেলেন, সেই দিন হইতে তাহার হৃদয় নিদারুণ ব্যথিত হইতে লাগিল। ইহার 
উপর তাঁহার আর একটা মনোবেদনা! উপস্থিত হইল। তাহার পুত্র মাহপ নিতাস্ত 
অকর্ণপ্য) তিনি পিতৃভবন পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর মাতুলালয়েই কালফাঁপন করিতেন । 
একে ভরতের বিচ্ছেদজনিত শোকে তাহার হৃদয় দারুণ নিগীড়িত, তাহার উপর আবার 
পুত্রের অকর্মপ্যতা ১মন্মাহত কর্ণের হৃদয় ক্রমে ক্রমে বিষম ভগ্ন হইল; অবশেষে তিনি 
ইহলোঁক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া! সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। 

কর্ণের একটা কন্তা ছিল; তিনি গ্লেই কন্তাকে ঝাঁলোরের শনিগুরুবংশীক্ক সার্দীরের 
করে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই রাজকুমারীর গর্ভে রণধবল নামে একটা পুত্র সমুভ্ভূত 
হয়। শনিগুর সর্দারের একান্ত সাধ যে, তিনি আপন পুত্র রণধবলকে চিতোরের 

সিংহাদনে স্থাপন করিবেন। এত দিন সে সাধ চরিতার্থ করিবার জন্ত গুভ অবসরের 

প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ;__আর্জি তাহা উপস্থিত। মহারাজ কর্ণ পরলোকগত )-- 
তাহার সিংহাসন শৃন্ত। তাঁহার অকর্ধণ্য তনয় মাহুপ জানিয়া শুনিয়াও নে সিংহাসন 
অধিকার করিতে আসিল না। ইত্যবসরে ক্রুরচরিত ঝাঁলোর-সর্দীর চিতোরের প্রধান 
প্রধান সর্দারদিগ্নকে নিহত করিয়া আপন, পুক্রকে সেই শূন্ত-সিংহাঁসনে স্থাপন করিলেন । 
গিহেলাটকুলকেশরী বীরবর বাগার সিংহাসন কি সামান্য সর্দারের করাত হইবে? 
তাহা হইলে যে 'গিছেলোট? নাম একবারে মিবার হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে! এই 

* কর্ণের প্রীবাননামে একটা গু সমু হয়েন) তিনি বণিকবৃতি অবলগ্বন করিয়াছিলেন ॥ তাহার 
বংশধরগণ জীবানীয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 



মিবার। ১২৯ 

গভীর চিন্তা রাজপরিবারের একজন প্রীচীনভট্রের মনে উদ্দিত হইল; তিনি এই ভাবী 
অনর্থপাতের প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত বৃদ্ধ তরতের নিকট গমন করিলেন এবং তীহাঁবে 
সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়! অতি ত্বরায় মিবাররাঁজ্যে আগমন করিতে কহিল। ভরত তখন 

আর বিশ্ব না করিয়! সিদ্ধুদেশীয় সেনাদল সমতিব্যাহারে আপন পুত্রকে চিতোরাভিমুখে 
প্রেরণ করিলেন। এ দিকে দুর্মতি শনিগুু সর্দার এতদবতান্ত অবগত হইয়া! রাহুপের 
অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার জন্য সসৈন্তে তদভিযুখে অগ্রর হইলেন । পথিমধ্যে পল্লীনামক 
স্থানে ছুই দলে পরস্পরের সন্ুধীন হইল। অচিরে যে যুদ্ধ বাধিল, তাহাতে রাছপই জী 
হইলেন। এই শুভ সংবাদ অবগত হইলে চিতোরের সর্দার ও সামস্তগণ মহোললাস- 
সহকারে বিজয়ী রাহুপের জয়পতাকামূলে একত্রিত হইল এবং তাহাকে উদ্ধারকর্তা 
জানিয়া৷ চিতোরসিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। রাজপদে প্রতিঠিত যাই তি 
আপনার পিতা ও জননী রঙ্গদেবীকে আনয়ন করিতে সিন্ধুদেশে লোক প্রেরণ 
করিলেন। 

অনস্তর সন্বৎ ১২৫৭ (খৃঃ ১২০১) অবে রাহুপ চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। 
রাজপদে অধিঠিত হইবার কিছু কাল পরেই তিনি যবন সেনাপতি সামস্থদ্দিনের সহিত 
এক ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। উক্ত যুন্ধব্যাপার নাগোরকোটে সংঘটিত হইয়াছিল। 
নে যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়লক্ষমী রাছুপের অস্কশীয্নিনী হইলেন। রাহুপের রাজত্বকালে মিবাররাজ্যে 
দুইটা মহৎ পরিবর্তন হইয়াছিল। ইতিপূর্বে মিবারের রাঁজকুল একমাত্র গিহ্লোট নামে 
অভিহিত হইত) কিন্তু মহারাজ রাহুপের রাজত্বকালে তৎপরিবর্তে শিশোদীয় * নাঁম 
প্রচলিত হইল। দ্বিতীয়তঃ গিহেলাট নৃপতিগণ এতাবৎকাল “রাওল” উপাধিতে 
পরিচিত হইতেন) কিন্তু এই সময় হইতে তাহারা প্রাণ” নামে অভিহিত হুইতে 
লাগিলেন। যেরূণে তাহারা এই অভিনব উপনাম প্রাপ্ত হন তদ্বিররণ নিম্নে 
প্রকটিত হইল। | রি 

মুন্দরাঁধিপতি পুরীহাররাজ মকুলরাণ! রাহুপের একজন প্রচণ্ড শক্র। তাহার ঘোরতর 
বৈরাচরণে নিতীন্ত উৎপীড়িত হইয়| রাহুপ অবশেষে সসৈন্ে তদীয় রাজ্য আক্রমণ 
করিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া তাহাঁকে তাহার রাজধানীতেই বন্দী করিলেন। 
মকুলরাধা আত্মোদ্বারের নি্ষয়ন্বরূপ শ্বীয় রাজোপাধি এবং গদ্বার নামক সমৃদ্ধ জনপদ 
বিজয়ী রাহুপের করে অর্পণ করিলেন। অতঃপর. রাহুপ শ্বনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়! আপন 
জয়নিদর্শন ন্বরূপ রাপা উপাধি ধারণ করিলেন । তদবধি গিহ্লোটনৃপতিগণ রাঁণা বলিয়া 
পরিচিত হইতে লাগিলেন। রাহুপ আটত্রিশ ব$সর শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া পরলোক 

্ শিশোদা নামক একটা নগর হইতে শিশোদীয় অভিধার উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত শিপোদা নায় 
মিবারের পশ্ষিমপ্ান্তস্থিত পর্বাত'মধো মংস্থিত। কথিত আছে, মিবারের কোন নির্বাসিত নৃপতি অনেকন্ণ 
টাটা গর একটা শশকে যে ছলে বধ করিয়াছিলেন। সেই স্থলে শশদা (শিশোদ) নানে, কর নগর 

পন করেন। ' 
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গত হয়েন। মিবারবাজ্যর প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিয়া ঘোর মক্কটকালে তিনি যব 
দক্ষতাঁর সহিত রাঁজকার্্য পর্যযালোচন। করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার রাজোচিত গুণের 
বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। | 

মহারাজ রাহুপের নয় পুরুষ পরে রাঁণা লক্ষ্ণসিংহ অবতীর্ণ। হইয়াছিলেন। এই নয় 
পুরুষ অর্ধশতাবীর মধ্যেই' পর্ধ্যবসিত হইয়ী গিয়াছিল। এই নযুজনের মধ্যে ছয় জন 
রণস্থুলে প্রাণ বিসর্জন করেন। পাপিষ্ঠ মুসলমানের অপবিত্র গ্রাস হইতে পবিত্র গ্নাতীর্ঘ 
উদ্ধার করিবার জন্য সেই সুদূর পুণ্যক্ষেত্রে তাহারা শরীর পাত করিয়াছিলেন ।' উত্ত 
ছজন রাজপুতবীরের মধ্যে যে মহাপুরুষ আত্মহ্ৃদয়ের শৌণিতবিনিময়ে পবিত্র সনাতন 

বকে রক্ষ। করিতে পারিয়াছিলেন, তীহার নাম পৃথীমন্ল। স্বধরন্প্রেমিক ও স্বদেশীল্গরাগী 
ই কতিপয় রাজপুত বীরের প্রবল ধর্মান্তরাগ ও আয্মোৎসর্গের জলন্ত উদাহরণ স্বচক্ষে 
দর্শন করিয়া যবনগণ ভীত ও স্তম্ভিত হইয়! গিয়াছিল। সেই জন্য মহারাজ পৃর্থীমল্পের 
দেহত্যাগের পর হইতে অনেক দিন অবধি তাহীরা আর সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি 
আক্রমণ করে নাই। সেই দিন হইতে আধ্যগণ আল্লা-উদ্দীনের শীসনকাল পর্য্যত্ত 

নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে আপনাদিগের ধর্মালোচনা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই 
শাস্তিময় সময়ের মধ্যে চিতোরপুরী একবার শিশোদীয়কুলের হস্তস্থলিত, হইয়াছিল । 
ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাঁহুপ ও রাঁণ। লক্ষমণসিংহের মধ্যবর্তী কালে তণসিংহ * 
নামক জনৈক শিশোদীয় নূপতি আপন পিতুপুরুষগণের আবাস ভূমি “চিতোরনগর 

পুনরুদ্ধার” করিয়ী প্রজাবর্কে আপনার বাণ! উপাধি স্বীকার করিতে বাঁধ্য 

করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তর্দীয় অভ্যু্থানের পুর্ববে চিতোর 
অস্ত কোন জাতি কর্তৃক অধিকৃত ছিল। মহারাজ রাহুপ ও লক্ষণসিংহের মধ্যবর্তীকালে 
যে নয়জন রাজা! সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল উক্ত দুইটা বিশেষ 
ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়া যায়। এতদ্যতীত যাহা কিছু বিবরণ পরিলক্ষিত হুইয়া 
থাকে, তাহা! পাঠ করিলে স্বতঃই প্রতিপন্ন হয় যে, তাহাদিগের রাজত্ব নান! প্রকার" 
বিপ্লব ও সংঘর্ষে একবারে উদ্বেজিত হইয়াঁছিল। এতদ্যতীত বর্ণনীয় অন্য কোন বিবরণ 
ন! পাওয়াতে আমরা মিবার-ইতিহাসের একটা প্রধানতম কাণ্ডের আলোচনায় নিবিষ্ট 
হইলাম। সমালোচ্য বৃত্ান্তটা সম্পূর্ণ ধীতিহাসিক হইলেও আদ্যোপান্ত এরূপ ওপন্তামিক 
রা চিজ যে, ১ পাঠ করিলে একখানি প্রকৃত উপন্তাঁস বলিয়া! বোধ 

নত ৃ 

রন তপসিংহের ঘিতীয় পুত্র চত্র চ্লনদের তীরে একটা ভূমিবৃত্তি গ্রাপ্ত হইাছিলেদ | ইইারই বংশধরগণ 
চত্রাধৎ নামে প্রদিদ্ধ | মিবারের অতি গরাত্রান্তশালী সামন্তসমিতির মধ্যে এই চক্ত্রাবখগণ অন্ততম। 
ইহাদের সেই তুমিবৃত্তির নাম রামপুর (ভখপুর) ) তাহার বার্ষিক আর নয় লক্ষ টাক! । 



পঞ্চম অধ্যায়। 

রা! লক্ষণসিংহ )--আল্লী-উদ্দীন কর্তৃক চিতোর আক্রমণ 7-_আল্লা-উদ্দীনের বিশ্বাসঘাতকত। )--ভীমসিংহকে 
উদ্ধার করিরার জন্য চিতোরের সর্দারগণের অসিধারণ ।-_রাণা! এবং তংপুত্রগ্ণের অপূর্ববআস্মোৎসর্গ ;_- 
তাতারগণ কর্তৃক : চিভোর-উৎনাদন /--রাঁণ। অজয়সিংহ )--হামির --তৎকর্তৃক চিতোরপ্রাপ্তি $-- 

মিবা |রের খ্যাতি ও শ্রীবৃদ্ধির বিবরণ 1--ক্ষেত্রনিংহ ;-_লাক্ষ। 

ক্বণসিংহ সম্বৎ ১৩৩১ (খৃঃ ১২৭৫) অব স্বীয় পিত্রাজ্যে অভিষিক্ত হইদেন। 
ইহার রাজত্বকালে চিতোর একটী নূতন যুগ অবতাঁরিত হইয়াছিল, বলিতে হইবে। 

কেননা, যে চিতোর ইতিপূর্বে বীরবিক্রম ও স্বাধীনতার দুর্জয় হূ্স্বরূপ অবস্থিত ছিল, 
ভারততূমির অন্ঠান্স নগর দুর্ধর্ষ যবনগণের কঠোরতম অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইলেও যে 
চিতোর এতদিন অন্পৃষ্ট রহিয়াছিল, আজি নৃশংসহৃদয় আল্লা-উদ্দীনের ভীষণ বিদ্বেযানলে 
ও গাশব অত্যাচারে তাহা বিদগ্ধ, বিভগ্ন ও সমুৎসাদিত হইয়া গেল! এই দুর্ঘর্য 
হিন্ুশক্র কর্তৃক চিতোরপুরী ছুইবার আক্রান্ত হইয়াছিল। ইহার প্রথম আক্রমণে যদিও 
মিবারের প্রধান প্রধান বীরগণ চিতোর-রক্ষার্থ আপনাঁপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন,; 
তথাপি ছুরাচার আল্লা-উদ্দীন চিতোরনগর স্পর্শ করিতে পারে নাই, সুতরাং 
ইহা! তাঁহার সর্বসংহারক গ্রাসে পতিত হয় নাই। তাহার পর দ্বিতীয় আক্রমণ ;--. 
ঘবনের এই দ্বিতীয় আক্রমণে চিতোরনগর বিধ্বস্ত ও উৎসন্ন হইয়া গেল। চিতোরের 
শৌভাসৌনরধ্য সম্তই বিনষ্ট হইল! | 

নক্ষণসিংহ অতি অল্প বয়দে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। হার 
অপ্রাপ্তব্যরহারকাঁলে তদীয় পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজকার্ধ্য পর্যযালোচন! করিতে লাগিলেন । 
ভীমসিংহ, লৌকললামভূতা বিখ্যাত| পদ্মিনীর পাণিগ্রহণ করেন। পদ্মিনী চোহানকুল- 
সস্তৃতা)--তাহার পিতার নাম হামিরশঙ্ক ;_পিত্রালয় সিংহল। তাহার মেই অপ্রতিম 
লাবগ্যরাশিই শিশোদীয়গণ্ের অগণ্য অনর্থের প্রধানতম কারণ। তাহার লৌনদর্ঘযথ্যাতি 
এতদূর পর্ান্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, ভারতের সর্বাঙ্গস্দরী রমণী বলিলে একমাত্র 
পদ্মিনীকেই বুঝাইত। এই পবিত্র নামের গুরিমা রাজপুতদ্িগের বংশপরষ্পরাস্ক্রমে 

অনেকদিন বাহিত হইয়াছিল। আজিও অনেক রাজপুত আপনাদিগের বনা। 
ভগিনীদিগকে পদ্িনী নাম দান করিয়া থাকেন। স্থরসুন্মরী গল্মিনীর আলোকসামান্য 
সৌনরধ্য, গুগ্রগৌরর, মহিম! ও মৃত্যুর বৃত্তান্ত এবং তদদাহৃসাঙ্গিক অন্তান্ত ঘটনাকাহিনী 
রাজাকার অতি প্রসিদ্ধ গল্পমালার একমাত্র প্রধান উপকরণৃস্বরূপ গরিবর্ণিত হুইয়] 
থাকে॥ তষ্টরকবিগণ কর্তৃক রর্ণিত হইয়াছে যে, আলাউদ্দীন পদ্মিনীকে লাভ 
করিবার অভিলাষেই চিতোরপুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন? নতুবা! জিগীযা বা যখোলিগা! 
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তাহার সে সমরৌদ্যোগের কারণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে ন7া। কথিত আছে 
যে, তিনি চিতোরনগর অবরোধ করিয়া সর্বত্র ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি 
ন্লিনীকে প্রাপ্ত হইলেই স্বদেশে প্রতিগত হইবেন । কিন্ত অনন্ত গ্রন্থ জন্থদীলন 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দীর্ঘকাল-্থায়ী অবরোধ যখন সম্পূর্ণ নিক্ষল হইয়া গেল, 
তখন আল্লা-উদ্দীন উক্ত ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন । ছুরাচারের এই ছুরভীষট 
বৃত্তান্ত অবগত হইয়। রীজপুতগণ নিদারুণ ক্রোধ ও জিঘাংসায় উন্মত্তপ্রায় হইয়। উঠিলেন। 
জীবনের জীবনম্বরূপিনী গৃহলক্ী ষবনের বিলাসসীমগ্রী হইবে? দেব-কন্তাকে পাপিষ্ঠ দন্ুজ 
উপভোগ করিবে? এ জঘন্ত ও অবমানকর প্রস্তাবে কোন্ হৃদয়বান্ পুরুষ অন্ুমোদন 
করিতে পারে? রাঁজপুতগণ কি বীর নহে 1-তাহাদিগের দেহ কি নিজ্জীব মাংদপিও 

মাত্র? তাহাদিগের ধমনীমধ্যে কি পবিত্র আর্ধ্-শোণিত প্রবাহিত হয় না? তবে 
ত্বাহীর! কি এই দ্বণ্য প্রস্তাবে সম্মতি দান করিবেন ?--কখনই নাঁ। বলিতে কি, 

ছুরাঁচার 'আল্লা-উদ্দীনের এ ছুরভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তথাপি পদ্মিনীকে সে হৃদয় হইতে 
কিছুতেই স্থানাস্তরিত করিতে পাঁরিল না । অবশেষে প্রচার করিল যে, সেই লাবণ্যবতী 
রনির মোহিনী প্রতিচ্ছায়! স্বচ্ছ দর্পণে দেখিতে পাইলেই সে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া 
ধাইবে। ভীমসিংহ এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন । 

আল্লা-উদ্দীনের দৃট বিশ্বীস যে, রাজপুত মিথ্যাবাদী বা বিশ্বাসঘাতক নহেন; রি 
বিশ্বীসের উপর নির্ভর করিয়াই সে কতিপয় শরীর-রক্ষকমাত্র সঙ্গে লইয়া! চিতোরনগরে 
প্রবিষ্ট হইল এবং স্বচ্ছ মুকুরে সুরসুন্দরী পদ্মিনীর মোহিমী প্রতিচ্ছায় অবলোকন করিয়া 

স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করিল.। যে কর্দাচারী শত্র হইতে চিতোরের ঘোরতর অনিষ্ট 
সাধিত হইয়াছে, যে একদ! পবিত্র রাঁজপুতকুলে অনপনেয় গভীর কলঙ্ককালিম! ঢালিয়া 
দিবার উপক্রম করিয়াছিল; আজি সেই অতিথি। অতিথি বলিয়াই সে নিংসঙ্কৌচে 
নির্ভয়ে চিতোরপুরীতে প্রবেশ করিতে পারিল | বীরহদয় তেজন্বী রাজপুতরা তাহার 

সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়া তাহাকে বন্ধুভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। যতক্ষণ সে, 
অভিধিভাব সংরক্ষণ করিবে) ততক্ষণ সে ভীষণতম শত্রু হইলেও মিত্রাপেক্ষাও প্রিয়তর। 
সেই জন্য রাজপুতবীর ভীমসিংহ যথাযোগ্য আদর ও সম্মান প্রদরশনপূর্ববক তাহার সহিত 
ু্গের পাদদেশ পর্য্যন্ত স্বয়ং গমন করিলেন। আল্লা-উদ্দীন সদর শিষ্ট ব্যবহারের সহিত 
আত্মক্রটি স্বীকার করিয়া! ভীমসিংহের নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। এইরূপ নানা 
প্রকান্ন শিষ্টালাপনের সহিত ভীমসিংহ আল্লা-উদ্দীনের সমভিব্যাহারে গমন করিতেছেন, 
এমন সময়ে নিকটস্থ খু্তস্থান হইতে কতকগুলি অস্ত্রধারী যবন সৈনিক আসিয়া 
অসতর্ক রাজগুতপতিকে একবারে বন্দী করিয়া ফেলিল এবং অতি ত্বরায় তাহার শিবিরে 
বহন করিল! হায়! ছুরাচার বিশ্বীস্াতক যবনগণ কি রাজপুতের পবিজ ও গ্রগাড় 
বিশ্বাসের এইবূপ প্রতিদান করিল! সরলহ্ৃদয় ভীমসিংহ কপটাচারী যবন কর্তৃক 

 ধোক্তর রূপে প্রতারিত হইলেন। অবশেষে সে ছুরাচীর. ঘোষণা করিয্বা দিল )-- 
: পদ্মিনীকে প্রাপ্ত হইলেই ভীমসিংহকে মুক্তিদান করিব,__নতুবা। করিব না।” 



| মিবারর ১৩৩, 

শুই শোচনীয় সমাচার অচিরকালমধ্যেই চিতোরনগরে প্রচারিত হইয়া পড়িল। 
চিতোরবাসসিগণ বিষম নৈরাগ্তে একবারে বিমূঢ় ও ভ্নদয় হইয়া পড়িলেন। ভীম- 
সিংহের মুক্তির জন্স তবে কি তীহার। পদ্মিনীকে ত্যাগ করিবেন ?-ন। রমনাকে 
নির্ভর করিয়া অসির সাহায্যে বাজপ্রতিনিধিকে উদ্ধার করিতে যাইবেন ? কিন্তু যদি 

তাহাদের সমস্ত উদ্যম বিফ হয় ?- যদি তীহার! প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও ভীমসিংহকে 
উদ্ধার করিতে না পারেন?-__ভাহা হইলে কি হইবে?__তবে কি পদ্মিনীকেই ত্যাগ 
করা বিধেয়? রাঁণার সর্দারগণের মধ্যে এইরূপ নানা তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল । 
তাহার! কিছুই স্থির করিতে পারিলেন নাঁ। এ দিকে পক্মিনী শীপ্রই এ সংবাদ শুনিতে 
পাইলেন । তিনি বং কি রূপ যুক্তি স্থির করেন, তাহা জানিবার জন্য সকলেই 
সমতসুক হইয়। রহিল। অচিরে সকলে অবগত হইল যে, পদ্মিনী ভীমসিংহৈর উদ্ধারের 
জন্য ঘবনকরে আত্মসমর্পণ করিতে সন্মতা হইয়াছেন ! এ সংবাদে নাগরিকগণ এককালে 
বিশ্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন! পতিপ্রাণ। পদ্মিনী উক্ত জঘন্য প্রস্তাবে কি যথার্থই সম্মতি 
দান করিলেন? যথার্থই কি তিনি পাপ ববনকরে শ্বগাঁয় সতীত্বধন অর্পণ করিবেন ? 
ফলতঃ তাহার গুঢ় অভিপ্রায় যে কি, তাহ! তিনি তখন সাঁধারণ লোকের নিকট প্রকার্শ 
করিলেন না। .তাহার পিত্রাজ্যের ছইজন আত্মীয় ততৎকালে' চিতোরে অবস্থিত ছিলেন! 
তন্মধ্যে একজন তাহার পিতৃব্য )-নাম গোরা; অপর তাহার ভ্রাতা ;-_নাম বাদল | 
ইহারা ছুই জনেই যেমন বীর, সেইরূপ মন্ত্রণাকুশল। পদ্মিনী ইহাদদিগকেই নিকটে 
আহ্বান করিয়! গুপ্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন । কিরূপে নিষ্কলঙ্ক শরীরে পদ্মিনী প্রাণ- 

পতির উদ্ধারসাধন করিতে পারেন, তাহাই সেই পরামর্শের প্রধানতম উদেস্ত। স্থখের 
বিষয়, সেই উদ্দেস্ত সুসিদ্ধ হইল। সেই ছুই স্থদক্ষ রাজপুত বীর যে মছুপায় স্থির করিলেন, 
তাহাতে সাধবী পদ্মিনীর পবিত্র পাতিত্রত্য-ধর্ম্মের তিলমাত্রও ব্যত্যয় হইল না; অথচ 
ভীমসিংহ নিরুদ্ধেগে নিষফৃতিলাভ করিতে পাইলেন। . 
, অনস্তর অচিরকালমধ্যে আল্লা-উদ্দীনের নিকট একটী দূত প্রেরিত হইল। উক্ত দূত 
তত্বমীপে উপনীত হইয়৷ যথাবিহিত সম্মান ও মর্ধ্যা্দীসহকারে নিবেদন করিল ; "সম্রাট ! 
চিতোরকে অবরোধ হইতে মুক্তিদান করিয়া আপনার সেনাচমূ আপনি যে দিবস উঠাইয়া 
লইবেন, মহিষী দেই দিবসেই আপনার নিকট আগমন করিবেন ।” দত সমাটকে ইহাও 
বিজ্ঞাপিত করিল, প্মহীপতে ! আপনি স্বয়ং সম্রাট, পদ্মিনীও সন্তাস্ত রাজপুতকুলের 
মহিঙ্গা) অতএব যাহাঁতে উভয়েরই যথাযোগ্য সম্মানের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়, 
তছুপষোগী আয়োজনের সহিত তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। যে সকল 

রাজপুত-মহিল! তাহার বাল্য-সহচরী ) ধাহারা তাহাকে না দেখিয়া এক মূহূর্তও জীবন 
ধারণ করিতে পারেন না, তাঁহার! একবার জন্মের শোধ বিদায় লইবার জন্য এই শিবির 
পর্যন্ত তাহার সহিত আগমন করিবেন। তত্যতীত' যে সকল ক্ষত্রিয়মহিলা মহিষ্ষীর সহিত 
দি্লীনগরে গমন করিবেন, তাহারাও তৎদমভিব্যাহারে আসিবেন।' তীহাঁরা 

মকলেই কুলকামিনী, কখনও বাট বহির্দেশে পদার্পণ করেন নাই): আজি আপনার 
১৮ 
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আদেশ পালন করিবার জনয তীহীরা চিরন্তন নিয়মের অপব্যবহার করিয়া এরই দূরদেশে 
. আগমন করিতেছেন। কিন্ত, সম্রাট! আপনার নিকট আমাদের এইমাত্র নিবেদন যে, 
তাহার! যেমন আপনার সন্ত সাধনের জন্য কুলমর্ধ্যাদায় জলাঞুলি দিয়া আঁদিতেছেন, 

- সেইরূপ আপনি তাহাদের সন্মান রাখিবার জন্স একটু বিশেষ মনোযোগী হইবেন। 
 দ্বেধিবেন, কেহ যেন কৌতৃহলের বশবর্তী হইয়া! তাঁহাদ্িগের শিবিকা সম্মুখে উপস্থিত 
নহয়) তাহা হইলে অন্তঃপুর-নিয়মের ব্যতিচার হইবে।” আল্লা-উদ্দীন তাহাতেই 

: অম্মত হইরেন। কুহকিনী জাশার সোহাগে ভুলিয়া তিনি একবার স্বপ্নেও ভাবিলেন ন| 
(যে, সতীপপ্রধান! হিনুসহিলা ্বহস্তে আপনার হৃৎপিওকে ছেদন করিতে পারেন, সহাস্ত- 
.ব্দনে শ্রজলিত অগ্নিশিখাকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, তথাপি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর 

ই পুততম সতী্বধন ত্যাগ করিতে পারেন না। 
ক্রমে নিরূপিত দিবস সমাগত হইল। দেঁধিতে দেখিতে অনন পাতশত সমাবৃত 

" শিবিকা চিতোর হইতে বহির্গত হইয়া! সম্রাটের শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল । 
“প্রত্যেক শিবিকা ুপতান্ত্র ছন্সবেশধারী ছয় জন করিয়া! 'সৈনিকদ্বার বাহিত) প্রত্যেকের 
" অভ্যন্তরে চিতোরের এক. একজন লাহসিকতম বীর গৃঢ়ভাবে অবস্থিত। দেখিতে দেখিতে 
দেই সপ্তশত যান সম্রাটের পটগৃহের দম্মুখে যাইয়। উপনীত হইল। সেই সমস্ত পটাবাস 

চারিদিকে বদন-দমূহে সমারৃত। পাকিগুলি একে একে তার ভিতরে প্রবেশ করিল । 
“পন্ধীর সহিত একবার চিরজীবনের 'মত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত ভীমসিংহ শুদ্ধ অর্থ ঘণ্টার 
অবকীশ পাইয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি সেই সমস্ত শিবিকাষ্ণ নিকটে আগমন 
'করিবামাত্র স্তীহার দৈনিকগণ ন্ঠীহাকে একখানি পাকির মধ্যে সতর্ক ও সংগুপ্তভাবে 
স্থাথন করিল এবং তন্ুহূর্তেই দেই শিবিকাখাঁন লইয়। শিবির হইতে বহি্ত হইয়া 
চলিল। .মেই সঙ্গে 'মারও রুতকগুলি গান্ধি নীত হইল। ক্মবশিষ্ট সকলে আল্লা- 
উদ্দীনের আগমন-প্রতীক্ষায় ধীর ও গন্ভীরতাবে ম্ব স্ব 'শিবিকাত্যন্তরে "নিজমূনতি 
ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিল। অর্ধ ঘণ্টা অতীত হুইল? তথাপি ভীমীসিংহকে 
গ্রতিগত হইতে লন! দেখিয়! আগ্লা-উদ্দীনের মনে বিষম ঈর্ধার উদয় হইল ক্রমে 
যে ঈর্ষা সন্দেহে, ক্রঘে সেই সন্দেহ রোষে পরিণত হুইল। ভীমসিংহকে মুক্িদান 

করিতে তীহাঁর ঘাদৌ "ইচ্ছা! ছিল না। আর বিলম্ব সহ্য করিতে না গারিয়া 
নির্বোধ 'বনসম্াউ সেই সমত্ত পিবিকার মিকট আগমন .করিলেম, অমনি তন্মধ্ 
হইতে সগ্ধ রাজপুণ্তবীরগণ সলক্ফে বহিগ্ত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিধ। কিন্ত 
দারাউ্গীন রিলঙণ সুরক্ষিত ছিলেন. সুতরাং মেইস্থলে উভয় পক্ষে ঘোরতর 

্ধার্ত হইস। এদিকে গলা়িত ভীমযিংহকে খত করিরার জন্য একদল যবনসেনা 
রঃ ূ ধ্যসা রা ্ মবরধৈনযাণের 

অযনমাও বাত ছিলেন, তত তাহার ভীমের অরে রী 
নিংহের জন্য একটী ভীত্রগামী অথ গ্রস্ত ছিল; সেই "খে 
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আরোহণ করিয়া! .ভিনি নির্বিগ্রে চিতোরহর্গের অত্যন্তরে উপস্থিত হইলেন। এমকে 
ধবনগেনা হৃর্গের সিংহহারে আসিয়া হর্দ আক্রমণ করিল। . চিতোরের প্রধাবতম বীর 
মল সেই জ্সাক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ত তাহাদিগের সহিত ভীষণ সমরে দ্ববতীর্ 
হইলেন। সে ভয়াবহ সমরে বীরবরগোরা! ও ততদীয় ভ্রাতুপুত্র যুবকবীর বাদল। 
সর্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব গ্রকাশ, করিয়াছিলেন, তাহাদিগের বীরত্ব ও তেজস্বীভা, 

অনুপ্রাণিত হইয়া রাজপুভবীরগণ মহোৎসাছের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ড করিলেন। : 
শব রাজপুতবাঁলক বাদলের অদ্ভুত রণকৌশল দেখিয়া! যবনসৈস্তগণ বিশ্থিত 

ও স্তত্ভিভ হইয়া: গেল। তাহার, হ্তস্থ তরবার ও ভল্নের আঘাতে কত' হতভাগ্য 
নিপাতিত হুইল ? তাহার অপূর্ব্ব রণাঁভিনয়ে কত বীরত্বাভিমানী রণবিশারদ হি ও 
মুসলমান সৈনিকের দর্প চূর্ণ হইয়! পড়িল। কিসে পদ্লিনীর অম্মান ও শিশোঁদি 
গৌরব রক্ষা, পাক্ক, তাহাই তাহার একমাত্র মন্ত্র; তাহার সে বীরমন্তরে প্রোঘাহিত 
হইয়া! রাজপুতবীরগণ, প্রচণ্বেগে শক্রকুলের সন্গুখীন হইলেন। সে মহাসমরে বীরবর 
গোরা, বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অনন্তকালের জন্ত শ্ত্রশষ্যায় শয়ন করিলেন ১ 
অনেক রাজপুতবীর তাহার অন্ুগমন করিলেন। দ্ে'ভয়াবহ কাল সমর হইতে একমাত্র 
বাদল ও কতিপন্.বীর চিতোরে ফিরিয়া, আসিতে পারিয়াছিরেন। ছূরবৃত্ত আল্লা-উদ্দীনের 
ছরভিপ্রায় কিছুদিনের জন্য প্রতিরুদ্ধ হইল। রাজপুতবীরগণের কঠোরতর উদ্াম ও. 
বীরত্ব এবং আত্মপক্ষের সমূহ সেনাপচয় দর্শন, করিয়া, তিনি সে যুদ্ধব্যাপাঁরে কিছুকালের, 
জন্য বিরাম সন্তোগ করিলেন । 

ঘোরতর .ফকনস্মরে, বীরবর গোঁরা' আত্মজীবন উৎসর্দ করিলেন? ডাহার বালক 

্রাতুশুত্র বাদল রক্তান্ত ও ক্ষতবিক্ষতদেহে পিতৃব্য-পত্তীর নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তীহাঁকে একাকী ফিরিয়া আসিতে. দেখিয়া! তেজস্থিনী টানে 
হায় বিষম শোকোচ্ছা সে উচ্ছ.সিত হইয়া! উঠিল। তথাপি তাহার প্রাণগতি যে, স্বদেশ 
রক্ষার জন্ত সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করিয়াছেন, ইহাই তাহার পক্ষে প্রধান সানা । 

বীরবালক বাদলকে সপ্দুখে নীরবে দণ্ডায়মান দেখিয় গোরার শোকার্ত বিধবা 

পন্থী ধীরে ধীরে, কহিলেন, “বাদল! আর বলিতে হইবে না) আমি সমস্তই বুঝিতে 
পারিয়াছি। .এক্ষপে আমার এইমাত্র জিজ্ঞান্ত, তুমি বল; আমার প্রাণেশ্বর যুদ্ধে কিন্বপ 

বীরত্ব গ্রকাশ করিয়া দেহত্যাগ করিলেম। বল, বৎস! ইহাই আমার এখন একমাত্র 
সাস্বনা।” বাদলের বিশাদ-নয়নপ্রান্তে অশ্রবিদদু দেখা দিল) ছা রাগ হত 

আঁবার শোঁণিত উদগত হইল। তিনি বলিলেন, “জননি ! আমার পরিতৃব্যের অদ্ভুত 

বীরদ্বের কথ। আর কি বলি? একমত াহারই কর বকবক [শোদীয়কু 
গৌরব-রক্ষ+ . হইয়াছে। তিনি অগণ্য শত্রসৈস্তকে ছা না কা বম 
করিলেন। আমি কেবন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করি সেই সমস্ত দিখত্িত 
শক্রপরীর. আহরণ করিয়াছি । তাহার করালগ্রাস হইতে যে ছুই চারিফটা ধরন নি ছু 

পাইয়ানিল, আমি.কেঘব তাহাঁদিগকেই সংহার করিতে গাইয্াছি। এইকপ, ঠা 



১৩৬ ূ রাজন্থাঁন। 

বীরত্বের পর তিনি গৌরবের লোহিত শধ্যায়_শক্রকুলের শবদেহরূপ আস্তরণ বিস্তার 
করিয়া অনস্ত-নিদ্র! সম্ভোগ করিতেছেন! একজন যবন-রাজকুমারের দ্বিখণ্ডিত দেহ 

তাহার উপাধানের কার্ধ্য করিতেছে,__অসংখ্য যবনসৈন্য রক্ষকন্বরূপ তাহার চারিদিকে 
শায়িত রহিয়াছে।” রাঁজপুত-রমণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “ৰল, বস !--বাদল! 
আবার বল, আমার প্রাণবন্লভ সমরাজনে কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিলেন।” বাদল 
আবার উত্তর করিলেন, “হে মাতঃ! আর কি'বলিব? তাহার অসীম বীরত্বের কথ! আর 
কত বলিব? তাহার সেই বিন্ময়কর বীরত্ব দেখিয়া যে সকল শক্রসৈনিক ভীত ও চমতকৃত 
হইয়া! তাহার নানা প্রকার প্রশংস। করিয়াছিল; আজি তাহাদিগের মধ্যে কেহই বাঁচিয়া 
নাই।”» বীরবর গোরার বিধবা পত্থী হান্তগ্রফুমুখে বাদলের নিকট বিদায় লইলেন 

এবং “বিলম্ব করিলে প্রাণেশ্বর আমাকে ভত্'সনা করিবেন” বলিয়া গরছলিত অগ্রিকুণ্ডে 

ঝম্প প্রদান পূর্বক আত্ম জীবন আছতি প্রদান করিলেন । 
মিবারবাসিগণ প্রায়ই “চিতোর-ধ্বংসের পাঁপ স্পর্শ করুক” বনিয়া শপথ করিয়া 

থাকে। তাহাদ্িগের নিকট অবগত হুওয়া যায় ষে, চিতোরপুরী সার্দেক তিনবার 

উৎসাদিত হইয়াছিল। এই সার্দেক বারত্রয়ের মধ্যে তাহাদের মতে এইটা অর্ধ । এই 
মহাসমরব্যাপারে চিতোরনগর শক্রকর্ভুক অধিকৃত ও বিধ্বস্ত হয় নাই বটে, কিন্ত 
ইহাতে ষে চিতোরের সাঁহসিকতম বীরগণ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ) তন্নিবন্ধন 
শিশোদীয়কুলের ঘোরতর ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাতে ইহাকে অর্ধ বলা যাইতে পাক্ছে। 
প্রসিদ্ধ খোমানরাসগ্রন্থে এতদ্বিবরণ অতিশয় ওজস্বিতার সহিত বর্ণিত আছে। এই 

ভীষণতর ক্ষতি হইতে শান্তি লাভ করিতে না করিতে চিতোর আবার ছূর্দাস্ত যবনকর্তৃক 
আক্রান্ত হইল। এ আক্রমণে আর নিস্তার নাই') ছু্র্য আল্লাউদ্দীন এবার বিপুল 

সেনাবল উপচর করিয়া ভীম বিক্রমে চিতোরনগ্রর আক্রমণ করিল। এ আক্রমণ হুইতে 

চিতোরপুরী কে রক্ষা করিবে? কে স্বদেশ-প্রেমিকতার মহামন্ত্রে উৎসাহিত হইয়া যবনের 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে ?__যে মহাপরাক্রমশীলী্ 

প্রচণ্ড বীরগণ চিতোরের অলঙ্কীরম্বরূপ ছিলেন, তাহারা গতযুদ্ধে শ্বদেশরক্ষার্থ সমরক্ষেত্রে 
পতিত হইয়াছেন) চিতোর এখন বলশুন্ত! এই ভয়ানক অবস্থাতে--চিতোরের এই 
ঘোরতর শোচনীয় অবস্থাতে দুর্দান্ত আল্লা-উদ্দীন চিতোরপুরী পুনর্ধার আক্রমণ করিল। 
তষ্টকবিগণ বলিয়! থাকেন যে, সম্ব১৩৪৬ (ধৃঃ ১২৯০) অন্যে এই. মহাসমর সংঘটিত 

হৃইয়াছিল। কিন্তু ফেরিস্তাগ্রন্থে ইহার অন্ত কাল নির্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। . যাহ! 
হউক, স্ববন সম্রাট আল্লা-উদ্দীন চিতোরের দক্ষিণ পার্শ্ব গিরিকুট অধিকার করিয়! 
আপন দেনানিবেশ স্থাপন করিল এবং তাহার 'চতুর্দিকে : পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়! 

দ্বিল। চিতোরের অধিবাসিগণ আজিও দূর হইতে সেই পরিখা দেখাইয়া! দিয় মিবারের 
তৃত বিপৎপাঁতের বিষয় ভাবিয়া দীর্ঘবিষ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে ।..কিন্ত সাহার গরবর্তী 
আক্রমপকারিগণ সেই সেই প্রদেশে এত পরিখা খনন করিয়াছে যে, “ভৎসমুদ্ায়ের মধ্যে 

| কোন্টা যে আন্লা-উদ্দীনেনন তাহা নিরূপণ কর! কঠিন। নিষ্ঠুর যবনরাজ শিশোদীয়- 
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কুলের অতি সঙ্কটকালে চিতৌরনগর আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহা বণিয়া -1 
চিতোরপুরী বীরশূন্ত ?-_তাহা বলিয়া কি সে নির্বিবাদে, নির্ধিে বীরতার-_স্বাধীনতার 
লীলাভূমি চিতোরকে হস্তগত করিতে পারিবে ?_নাঁ, তাহ! কখনই হইতে গারে না । 
বীর্য্যবান্ রাজপুতের ধমনীতে যতক্ষণ একবিদ্দু শোণিত প্রবাহিত হইবে, যতক্ষণ তাহার 

দেহে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ তিনি কখনই রমণীর অঞ্চল ধরিয়া! অস্তঃপুর-কোণে অবস্থিত 
থাকিবেন না ।--ততক্ষণ তিনি কখনই অত্যাচারী দেশবৈরীর বিরুদ্ধে রূণক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইতে পরান্থুখ হইবেন না। আল্লা-উদ্দীন চিতোর-পুরীকে পুনরবরোধ করিবামাক্র 
চিতোরের বীরগণ প্রচণ্ডরোষ ও জিবাংসায় একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং 

তাহার সেই ছুরাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্ত তরবার লয়! তাহাদের 
সম্মুখীন হইলেন। 

খোমানরাসের প্রণয়নবর্তী। এই ভয়াবহ টি লইয়া আলী বান 
নান! মনোহর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন । সেই সকল চিত্রের মধ্যে কেবল একটীর অতি 
অদ্ভুত বিবরণ সঙ্মিবেশিত হইল। দিবাভাগে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া একদা নিশীথ 
কালে রাণা আপন বিশ্রামভবনের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হইয়া ঘোরতর চিন্তায় অভিভূত 
হইয়! রহিয়াছেন। যামিনীর দ্বিতীয় প্রহর অতীত) সমগ্র বিশ্বসংসার ' নিদ্রাক্রোড়ে 
লীন; কোঁথায়ও জনমাঁনবের সাড়াশব নাই। কেবল নৈশ সমীরণ থাকিয়া থাকিয়া 
এক একবার প্রচণ্ডবেগে আসিয়া! প্রকোষ্টের বাতায়নগাত্রে প্রতিহত হইতেছে; এবং 

সেই সঙ্গে দূরস্থিত ফেরুপালের বিকট চীৎকারধ্বনি শাস্ত গম্ভীর প্রন্কৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ 
করিয়া দিতেছে । এই গভীর নিশীথ সময়ে রাণা আপন বিশ্রামকক্ষে আসীন হইয়। 
নিবিষ্ট মনে যেন চিতোরের ভবিষ্য ভাগ্যপটের গুড় লিখন পাঠ করিতেছেন.। চিতোরের 
প্রধানতম বীরগণ প্রচণ্ড যবনাক্রমণ হইতে চিতোরপুরী রক্ষা করিবার জন্ত প্রত্যহ 
সমরক্ষেত্রে শয়ন করিতেছে )__শিশোদীয়কুলের রাজলক্ী যেন ম্লান ও বিষধবদনে 

.চিতোরপুরী পরিত্যাগ করিয়া যাঁইবাঁর উপক্রম করিতেছে £_-এখন চারিদিকেই বিপদ-- 
চারিদিকেই সঙ্কট-_চারিদিকেই অসংখ্য বিভীষিক1! এখন কে চিতোরপুরী রক্ষা] 
করিবে? এই ঘোর সঙ্কট হইতে কে শিশোদীয়কুলের গৌরবসন্ত্রম রক্ষা করিতে 
পারিবে? এই মহা! বিপদের সর্ব-সংহারক গ্রাস হইতে কি প্রকারে রাগার দ্বাদশ 
তনয়ের মধ্যে অন্ততঃ একজনও পিতৃলোকের পিওদান করিবার জন্য নিষ্কৃতি পাইতে 

পারিবে ?-_কিসে বীরবর বাপ্পার বংশ অনস্তবিনাশ হইতে রক্ষাঁ- পাইবে? রাপা 
এই সকল গভীর ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া! রহিয়াছেন, এয়ন সমায় সেই ঘোরানিশীখিনীর 
গম্ভীর শাস্তি ভঙ্গ করিয়া! কে গম্ভীর-কঠে বলিয়া! উঠিল/_“মৈ ভূখা হ'”*-_রাণার প্রচ 
চিন্তাতোত অমনি প্রতিরুদ্ধ হইল; তিনি চমকিয়! উঠিলেন)- সবিন্বয়ে সেই শব-নি্ি্ 
দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন; অমনি এক অপূর্ব দৃশ্ত তাহার নয়ন-পথে পতিত হইক্। 

পিচ, ক আমি ুধিত হইয়াছি। 
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সেই ক্ষীণ-দীপাঁলোক-প্রতিভাত বিশ্রাম-কক্ষের পাষাণন্তস্তশ্রেণীর মধ্যস্থলে তিনি চিতোরে' 

অধিষ্াত্রী দেবীর ভীষণমূর্তি দেখিতে পাইলেন । ভগবতীকে দেখিবামাত্র রাণার হৃদয় 

ধোঁরতর বিষাঁদে ও অভিমানে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল! তিনি বিষাদ-মিশ্রিতন্বরে উচ্চকণ্ঠে. 
বলিলেন, “এখনও তোমার ক্ুধাঁর শাস্তি হয় নাই ?--এই ইতিপূর্বে আমার রাজবংশের 
আট হাজার পুরুষ সমরাঙ্গণে জীবনোৎসর্গ করিয়া তোমার ভীষণ খর্পর পুর্ণ করিলেন, 
ইহাঁতেও কি তোমার দারুণ শোধিত-তৃষা প্রশমিত হইল না'?” . "আমি রাজবলি চাহি ; 
অতএব রাজমুকুটধারী দ্বাদশজন রাজনন্দন যদি চিতোর-রক্ষার নিথিত রণক্ষেত্রে 

জীবনোৎসর্খ না করে) তবে মিবাররাজ্য শিশোদীয়কুলের রি হইবে।” দেবী 
এইমাজ উত্তর দান করিয়া অন্তর্থিতা হইলেন । 

রাণা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। টা 
করিতে পারিলেন না। রজনী প্রভাত হইবামাত্র তিনি আপনার সেনাঁপতিদিগকে 
আহ্বান করিয়া সর্বসমক্ষে গত রজনীর সেই অদ্ভূত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন । কিস্তু 
তাহাতে তাহাদের কাহারও বিশ্বীস হইল না; তাহারা তদ্বিবরণ' রাগার চিন্তানিশ্পেষিত 
মস্তিষ্কের ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের সকলের উক্তি অগ্রাহ 
করিয়া বলিলেন “আপনারা অবিশ্বাস করিতেছেন বটে; কিন্ত অদ্য রজনী সেই নির্দিষ্ট 
নিশীথ কালে এই প্রকোষ্ঠ মধ্যে থাকিয়! দেখুন, দেবী পুনর্ধবার আগমন করেন কি মা.1” 
সর্দারগণ সশ্মত হইলেন এবং সেই নির্দিষ্ট সময়ে তীহারা সকলে রাখার বিশ্রাম ভবন্ষে 
সমবেত হইয়া সেই অস্ত দৃশ্ত প্রত্যক্ষ করিলেন। দেবী পুনরাবিভূতা হইলেন. এবং 
আত্মক্কত পুর্ব প্রতিজ্ঞার পুনর্বীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন পপ্রতিদিন সহ সহত্র গ্নেচ্ছ 
সমরক্ষেত্রে শয়ন করিতেছে বটে; কিন্তু তাহাতে আমার কি? প্রত্যহ এক একটী 

রাঁজকুষাযকে রাজাসনে অভিষেক করিবে; কিরণ, ছত্র ও চামরে সুসজ্জিত করিয়া 

তাহাকে যথাযোগ্য রাজসম্মানে সম্মানিত করিবে; তিন দিন ধরিয়া তাহার রাজাদেশ 
পালিত হউক; তিন দিবস অতীত হইলে চতুর্থ দিবসে সে রপক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইক়া. 
আদৃষ্টের অন্থশাসন অনুসরণ করুক। স্বাদশ জন রাজকুষার যদি এইরূপে রণস্থলে, 
আত্মর্জীবন উৎসর্দ করে, তাহা হইলেই আমি চিতোরে থাকিতে পারি” দেবী অন্তর্ধান 
করিলেন । চিতোরের সর্দারগণ ঘোরতর বিশ্য়ে অতিতৃত হইলেন। 
এরই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুদ্ধ কবিকল্পনার অলীক স্্টি ; হা চিতায় রামগৃতদগকে 

উৎসাহিত করিবার নিমিত রাখার কোনরূপ স্ুন্নর কৌশল, তাহা সমালোচনা 
করিবার কিছুই প্রয়োজন নাই। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইক 
দৈবদর্শন বীর বাপের পে না জলা রহ দেবতা পণ পা গতি 
তাছাদের দু বিশাস) সে বিশ্বাস কিছুতেই ন্ট হইবার নহে। . নিশেষতঃ আধিষঠানী 
দেবী চিভোরের হর্গ নিধান পরিত্যাগ করিবার অন্ত যে হেতুবাঁধ গ্রদর্শন করিয়াছিলেন 

তাহা স্বদেশ-প্রেমিক জেব্রত্বী রাজগুভবীরের' বীরচরিতর.ও. কারের সম্পূর্ণ সং সঙ্গত 

_ আলিয়া গৃহীত হইতে পারে। দেবীর আদেশ কঠৌরতষ হইলেও রাকসপুতগণ তাহা পালন. 
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করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাহারা জীবিত থাকিতে ছ্রাচাঁর ফবন্বণ যে, 
চিতোরপুরীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের সর্ধন্ব লুন করিবে) তীহাদিগের জীবনে! 

জীবনস্বরূপিণী মহিলাদিগের অমূল্য সতীত্বধন অপহরণ করিবে? তাহা তাহারা কালই 
সহ করিতে পারিবেন ন1। স্থৃতরা তাহারা ভগবান্ একলিঙ্গের নামে শপথ করিয়া দেবীর 

আদেশ পালন করিতে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে; যতক্ষণ 
তাহাদের দেহে প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ তাহারা কিছুতেই যবনদিগকে চিতোরের অত্যত্তরে 
গ্রবেশ করিতে দিবেন না । ' অতঃপর .কে সকলের অগ্রে দেবীর সেই আদেশ.গালৰ 
করিবার জন্ত সমরে আত্মোৎসর্গ করিবে, তাহ! লইন্কা রাণার দ্বাদশ বীরতনয়ের যাধ্যে মহা! 
আন্দোলন হইতে লাগিল। অরি সিংহ সর্বজ্যেষ্ঠ; সুতরাং তিনি নিজ. অগ্রজন্মতার 
হেতু দেখাইয়া দেবীর আদেশানুসারে রাজাসনে আরোহণ করিলেন এবং তিন দিন 
যথাযোগ্য রাজসম্মান সম্ভোগ করিয়া চতুর্থ দিবসে যবনযুদ্ধে ভীষণ বীরদ্ব প্রকাশ পূর্বক 
এ মর-জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। তাহার পর তৎকনিষ্ঠ অহয়দিংহ জ্যষ্ের 
অনুসরণ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন! কিন্ত রাণা তাহাকে সকল পুক্রাপেক্ষা অধিকতর 
প্নেহ করিতেন; ন্ুতরাং তাহাকে রণক্ষেত্রে কিছুতেই অগ্রসর হইতে দিলেম না । 

অজয়সিংহ সমূহ চেষ্টা করিয়াও পিতার আগ্রহাধিক্য উপেক্ষা করিতে পারিলেন না | 
কি করিবেন, কাজেকাঁজেই তিনি আপন কনিষ্ঠদিগকে দৈবনির্দেশপালনার্ঘ সমরক্ষেত্রে 

অবতীর্ণ হইতে অন্থমতি দান করিলেন । তদনুসারে ষথাক্রমে একাদশ জন রাজননদন 

চিতোর-সিংহাদনে আরোহণ করিলেন এবং যথাক্রমে যবন-সুমরে অবতীর্ঘ হইয়া 

আয্মোৎসর্গ ও স্বদেশ-প্রেমিকতাঁর জীরস্ত আদর্শ রাখিয়া অক্লানবদনে গা স্ব জীবন 

বিসর্জন করিলেন। এখন রাঁগার একটা মাত্র পুত্র জীবিত রহিলেন। সে পুন্ত 

তাহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর; বরং তিনি আত্ম জীরন উৎসর্গ করিবেন, তথাপি প্রাণ 

থাকিতে তাহাকে জীবন বিসর্জন করিতে দিবেন না । হায়! তাহা হইলে যে, 

'শিশোধীয়কুল নির্ুল হইরে ! বীররর বাপ্পার পবিত্র বংশকে গণ্যমাত্র বারি দান 

করিতেও যে কেহ জীবিত থাকিবে না! তবে কি হইবে?-কে দন্ত যবনকুজেন 
ভীষণ আক্রমণ হইতে চিতোরগুরী উদ্ধার করিৰে 1-_কে গিহেলাটকুলকে অনস্তরিনাগ 

হইতে রক্ষা! করিবে? অবশৈষে রাগ! স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনোৎসর্গ করিবার অভিগ্রায়ে 

আপন সাহস্বদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন “এইবার আমার কাল পূর্ণ 

হইয়াছে; আমি এইবার চিতোর-রক্ষার জন্য সমরক্ষেত্রে জীরন উতবর্থ করিব 1” 
 রাপা অবশেষে আত্মহদয়ের শোণিতদানে চিতোরের আধিষ্ঠাত্রী দেবীর অবশিষ্ট 

রপর পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আয়োন্ধন করিতে লাগিনেন। এই ভীষণ আয়োজন শেষ 

হইবার পূর্বে আর একট. ভীষখতর ব্যাপার সংসাধন করা! নিতাস্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া! 
নির্ধারিত হইল। সে ভীষণতর ব্যাপারের নাম “জইর ব্রত”; ।রাজগুতকুলের কামিনীদিগক্ষ 
অলস্ত অগ্নিকৃণ্ডে নিক্ষেপ করিয়! বিজমী শক্রকুলের হস্ত হইতে াাদগের সতীত্ব ও 
স্বাধীনতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই ভীষণতর “অহ ব্রত” অনুষ্্ঠ হইহ | শঙ্কর গ্রচণ্ড . 
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আক্রমণ হইতে রাঁজপুতের স্বদেশ ও স্বাধীনতা-রক্ষার যখন কোন উপায় না থাকে) 
ঘখন তাহাদের সকল আশীভরসা বিলুপ্ত হইয়া যায় ; দেই ভীষণ কালে-_আশার সেই 
চরমসীমায় রাজপুতবীরগণ এই ভয়াবহ কঠোরতম ব্রত উদ্যাঁপন করিতে অগ্রসর হয়েন। 
আজি চিতোরের মেই ভীষণকাল উপস্থিত ;-আজি চিতোর-রক্ষার রন উপায় 
অবশিষ্ট নাই; সুতরাং সেই ভীষণতম জহর ব্রতের উদ্যাপন। নিতাস্ত গ্রয়োজনীয়। 
রাজপুরীর অস্তঃপুরমধ্যসথ ভূগর্ভে একটা বিশাল সুড়ঙ্গ ছিল; তাহ দ্িবাভাগেও ঘোরতর 
তমসায় সমাচ্ছন্ন। এই ভীষণ ন্ুড়ন্গে বিশাল শালকা্ঠ একত্র স্গীকৃত হইয়া একটী 

প্রচণ্ড চিতা প্রজালিত হইল। (দেখিতে দেখিতে আনুলাকিতবুস্তলা! অগণ্য রাজপুত- 
মহিল! হৃদয়-বিদারক শোক-সঙ্গীতে 'টিতোরপুরী গ্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সেই 
ভীষণ গন্বরের অভিমুখে ক্রমে অগ্রসর. হইতে লাগিলেন। রূপলাবণ্যবতী যে সমস্ত 
ক্ষত্রিয়-মহিলাকে দেখিয়! ছুরাচার মু্লমানদিগের পাশবী প্রবৃত্তির উদ্রেক হইতে পারিত 
তাহারা সকলেই সেই ললনামালার মধ্যে ছিলেন। স্বর-মনোমোহিনী পদ্মিনী তাহাদিগের 
সকলের শেষবর্তিনী হইয়া! গমন করিতে লাগিলেন ৷ চিতোরের বীরমণ্লী নির্বাক, 
নিম্পন্দ, বজ্রাহতপ্রায় দাড়াইয়৷ এই হৃদয়স্তস্তন ভীষণ কাণ্ড অবলোকন করিতেছেন ।-_. 
ন্েহাধার! জননী, হৃদয়ের! শ্রীতিদায়িনী সহ্ধর্দিণী এবং আনন্ময়ী কন্তাতগিনীগণ 
অনন্তকালের জন্য বিদায়গ্রহণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে চক্ষের উপর জলস্ত পাবকে 
প্রাণ বিসর্জন করিতে যাইতেছেন, তথাপি তাহাদিগের নয়নে একরিন্দু অশ্র নাই! 
আজ্ সে নয়ন শুষ্ক, তাহা গভীর আরক্ত7 যেন তাহা হইতে বিশ্ব-দগ্ধ-করী অনলশিখা 
নির্গত হইতেছে! যে হৃদয় একদা প্রেম-সুধার উৎন্বরূপ ছিল, আজ্ তাহা শু 
মরু-শশানে পরিণত ! আজ. সেই জন্যই তাহার! এই বিভীষিকাময় কাণ্ডের অবতাঁরণ 
করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে সেই মহিলাগণ সেই বিকট স্ুড়ক্ষঘ্বারে আসলেন ; ) 
সম্মুখে সোপাঁনপংক্তি ; ধীরে ধীরে তাহাতে অবতরণ করিলেন ; ১. অমনি উপরিভাগ 
হইতে ভীষণ শবে সেই ভয়াবহ স্ুড়ঙ্গের বিরাট লৌহকবাট রুত্ধ হইল! অসংখ্য 
হতভাগিনীর হৃদয়বিদারক করুণ শোকনিনাদ মুহূর্তের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।__ 
আর কিছুই শুনিতে পাওয়া গেল না!-হায়! সকলই ফুরাইল 1 রূপ, বীর, লাবণ্য 
খৌরব সকলই সর্ধসংহারক অনলে তক্মীতৃত হইয়া গেল! | 

এই ভীষণ লোমহর্ষক “জহরত্রত” উদযাপিত হইলে রাণ! আপনি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয 
জীবনোৎসর্গ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহার প্রিয়তম পুত্র অজয়সিংহ 
তথ্বিষয়ে বাধা দানে প্রবৃত্ত হইলেন. তিনি পিতাকে কিছুতেই সমরক্ষেত্রে গমন করিতে 
দিবেন না। পিতাপুত্রে অনেক তর্ক বিতর্ক ও বাগ্থিতগ্ড] হইল; কিন্ত অবশেষে তাহাতে 
রাণাই জয়ী হইলেন। অগত্যা অজয়সিংহ পিত্রাদেশপাঁলনে বাধ্য হইয়া চিতোরনগর 
পরিত্য 'গ করিয়া: গেলেন এবং কন্তিপয় সৈনিক মমভিব্যাহারে শক্রকুলের শিবিরশ্রেণীর 
মধ্য দিয়া নিরাপদে মা যাইয়া! উপস্থিত হইলেন। .প্াখার আর ভাবনা 
নাই ১-পিতৃলোকের পিওদান করিবার উপযুক্ত পার জীবিত রহিলেন, বাপ্পার বংশ অনস্ভ 
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বিনাশ হইতে মুক্তি পাইল। এক্ষণে রাগ নিশ্চিন্ত ও নিরাতক্ক হইয়া রণস্থবে প্রাণ 
পরিত্যাগ করিতে উৎসাহিত হইয়া! উঠিলেন এবং প্রচণ্শবে রণতূরধ্য নিনাদিত করিয়! 
আঁপনার সর্দারদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন। আজি সে সর্দারগণ উচ্মত্ব) 
শ্বদেহের প্রতি আস্থা। নাই স্বীয় জীবনের প্রতি মমতা! নাই; ছ্র্গদ্বার উন্মোচন পুর্বক 

আপনার্দের অধিপতির সহিত তাহারা প্রচণ্ড বিক্রম সহকারে বৃহতী শক্রবাহিনী মধ্যে ঝম্প 

প্রদান করিলেন। কত হতভাগ্য যবন দেই কতিপয় রণোল্মত্ত রাঁজপুতবীরের ভীষণ 
তরবারমুখে তৃণবত ছিন্ন হয়! গেল। কিন্ত সকলই বৃথ|! উদ্বেলসাগর্সদৃশ বিশাল যবন- 
চমূর মধ্যস্থলে কয়েকটা রাজপুত বুদ্কদবৎ অচিরে বিলীন হইয়া গেলেন। চিতোরপুরী 
আজ্ জীবশৃন্তা ; আজি ইহা বীভত্স শশানে পরিণত ! ইহার সর্বত্র অসংখ্য শবদেহ 

ইতত্ততঃ বিক্ষিণ্ত! আজি ইহার র্বস্থান নরশোণিতে কর্দমিত! কাহারও হত্তপদ 
ছিন্ন;_কাহার মুণ্ড দ্বিধাবিভক্ত) কেহ কোন যবনসৈনিকের তুণ্ডের উপর নিজ বিকট 
শন স্থাপন করিয়া বীভতসভাবে পতিত! যেন তখনও সজীব) যেন তখনও ভীষণ 
প্রতিহিংসা লইবার জন্য উন্মত্তভাবে তাহাকে চর্বণ করিতে উদ্যত! এই হৃদযস্তস্তন 
শশানের ভীষণ দৃশ্ত শত গুণে বর্ধিত করিয়া যবনসৈম্ভগণ পিশাচসমূহের ন্যায় বিচরণ 
করিতে লাগিল! পিশাচমতি আল্লাউদ্দীন সেই জীবশৃন্ত চিতোরশ্মশীন অধিকার 
করিল! অধিকার করিয়াই সে স্বীয় জীবনতোধিণী পক্মিনীর অনুসন্ধানে উন্মত্তের ন্যায় 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল ! হা! মুর্খ! এখনও ভ্রম ! ছুরাচার এখনও পন্মিনীর 
আশ! ত্যাগ করিতে পারিল না ?--পদ্মিনী কোথা ? রাক্ষসের চিত্তবিমোহিনী মানস- 
সরসির ফুল্লসরোজিনী সতী-দীমস্তিনী পদ্মিনী কোথায়? নৃশংসের-_পাপিষ্টের-_নারকীর 
পৈশাচিক পীড়নে সেই ষতী-শিরোমণি, সুরস্ন্দরী আছি: জগৎসংসারকে কীদাইয়া 
চিতোরকে শ্মশানে পরিণত করিয়া এ পাপ পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন। যে ভীষণ 

ুড়্মধযন্থ প্রচ্ড চিতায় সেই দেব-হুহিতার সজীব পবিত্র দেহ বিদঞ্ হইয়াছে, এখনও 
তাহার ধূমপটল সেই গহ্বরের ভিতর হইতে আগ্নেয়গিরির ধাতুনিঃশ্রবের ন্যায় অনর্গল 
উদগত হইতেছে। সে ধুম পবিত্র,_তাহা স্বগায় উপকরণে পরিপূর্ণ_তাহা কতশত অনুপম. 
সৌনদধ্য, সতীত্ব, গুণগরিমার পরমাগুনিচয় বহন করিয়া উচ্চ সৌরলোকে আরোহণ 
করিতেছে। সেই ধূমরাশির স্পর্শে সেই বিকট স্বর্গ সেই শোচনীয় দিবস হইতে পবিত্ব 
বলিয়া পরিগণিত হইল। সেই দিন হইতে আর কেহ প্রাণাস্তেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতৈ 
পারে ন! ! সকলের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভাহার অন্ধতমগর্ভে একটা ভ্যস্কর ভজন ইহার রক্ষক- 
স্বরূপ অন্থ্দিন অবস্থিত ! বে কোন হতভাগ্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে হায়, তাহার করত 
দীপ সেই ভীষণ অভ্রগরের বিষময় নিশ্বাবাতে ততহূর্তেই নিবিষা যায় *! 

ভি সাহেন বেই-. তরম্কর দুড়ঙগ মধ্য প্রবেশ কির উদ খারিাহিনেন) কিন নাস, | 

প্রকার কাল বিষধর ও প্রাণনাশক দূষিত বাশের তয় সে উদ্যোগ বিরতির কক্সিতে ১৮ 
করিলে হার জীবন নিশ্চয়ই বিপন্ন হইত। | পা 

৯টি 
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এইরূপে অমরাবতী তুল্য চিভোরপুরী ১৩০৩ থুষ্টাবে যবনবীর আর! উর্থীনের রহ 
দণড্রহারে অর্থ উৎসন্নদশ! প্রাপ্ত হইল। তিনি চিতোরপুরী হস্তগত করিয়া ঝালোরের 
শনিগুরুবংশীয় মাঁলদেব নাম! জনৈক দর্দারের করে তন্নগরের শীসনভার সমর্পণ 
করিলেন। আল্লাউদ্দীন এক জন অতি তেজন্বী ও পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। 

কপটতা অতীষ্টমিদ্ধির একটী অমোঘ উপায়) এই উপায়াবলম্বনে তিনি বিলক্ষণ 
পটু) ক্তরাং তিনি আয়ার্জনে প্রায়ই সফলমনোরথ হইতেন। এ বিষয়ে 
তিনি হিন্দুবিদ্বেষী নিষ্ঠর আরঙ্গজীবের অদ্বিতীয় সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারেন । রাজসিংহাসনে সমারূট হইয়াই আকল্লা-উদ্দীন যে “সেকানার সেনী” অর্থাৎ 
দ্বিতীয় আলেকজন্ার উপাধিটা ধারণ করেন এবং যাহা তিনি আত্ম-প্রচারিত 
মুদ্রায় অষ্কিত করিয়া দেন, তাহা! কখনই নিরর৫থক হয় নাই। উহার কঠোর হস্তের 

ভীষণ প্রহারে রাজস্থানের কত শত প্রন্দেশ একবারে শোচনীয়রূপে উৎসাঁদিত হইয়! 

গিয়াছিল। মদগর্কিত আমহলবারা, প্রাচীন ধারা ও অবস্তি এবং মুন্দর ও দেবগড় 
প্রভৃতি ষে সকল গৌরবান্বিত নগরে এককালে প্রসিদ্ধ শোঁলাঙ্কি, প্রমার, পুরীহার, তক্ষক 
দৃপতিগণের পবিত্র সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল, তৎসমন্তই হিন্দুবিদ্বেধী আল্লাউদ্দীন 
কর্তৃক চিরকালের জন্য বিধবন্ত . হইয়! গিয়াছে! যে অগ্নিকুলোভূত নরপতিগণের 
ভ্রবিলাসে একদা সমগ্র ভারতবর্ষের অদৃষ্টচক্ নিয়মিত হইয়াছিল, আজি তাঁহারা সেই 
প্রচণ্ড মুসলমানবীরের অত্যাচার-প্রভাবে সবংশে অনন্তকালের জন্ত উন্নুলিত হইয়াছেন । 
আজি তাহাদের সেই বিপুলবংশের একটা সামান্য নিদর্শনও. অবশিষ্ট নাই। যে ধশন্মীর, 
গাঁগ্রোণ ও বুন্দিত_ভষ্টি, খীচি ও হারবংশীয় রাজগণের লীলাভূমি বলিয়া! প্রসিদ্ধ; 
তৎসমুদায়ও আল্লা-উদ্দীনবর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অতি শোচনীয় দশ! প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
কিন্ত কালের অস্ত্স্তাবী প্রভাবে এই বমস্ত রাজ্য মে অধঃপতিত অবস্থা হইতে পুনর্ধার 
উঠিতে পারিয়াছে। যৎকালে ছূরদর্য আল্লা'উদ্দীনের প্রচণ্ড বিক্রমবলে রাজস্থানের উক্ত 
বাজ্যসমূহ বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছিল; তৎকালে মারবারের -রাঠোর এবং অঘরের 
কুশাবহগণ ভারতের ইতিবৃত্তে অতি এন্পই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয্াছিল। তৎকালে 
রাঠোরগণ, পুরীহারনৃপাতিগণের অধীনে সামস্তরাজরপে অবস্থিত ছিল) সেই অধীন- 
জীবনেই তাহারা বীরে ধীরে আপনাদিগের মস্তক উত্তোলন করিতেছিল। কিন্ত 

'কুশাবহগণ মে সময়ে ঘোরতর 'হীনদশার আপতিত, তাহাঁদিগের সে ছুরবস্থা দর্শনে 
আদিম অসভ্য মীনগণ তাহাদিগকে বারবার আক্রমণ ও উৎপীড়ন করিত। সে আক্রমণ 

উৎগীড়ন কুশাবহগণ কিছুতেই প্রতিরোধ করিতে পারিত না। বিজয়োৎসবে মত্ত 
হইয়া আললা-উ্ীন কেক দিবস চিতোরে অবস্থিতি'করিলেম। সেই অবস্থিতি কালের 

| ঁরের শৌভনীয় অট্টালিকা, দেবমদ্দিয্ন এবং স্থপতি-শিল্পের স্তত্তন্বরূপ 

যায পরা ও চৈভযা্ি নেই পরবে নি$রবদর যবনরাজের পাশব অত্যাচারে 
ভগ্ন ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু একমাত্র আলোকদামান্তা পদ্মিনীর প্রামাদই 
তাহার সর্ধসং হারক হস্তের ভীমপ্রহার হইতে মুক্তিলীভ করিতে পাইয়াছিল। বোধ হয 
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'আল্লা-উদ্দীন স্বীয় চিত্ত বিনোদিনীর স্মৃতিচিহ্ন অক্ষয় রাখিবার নই উক্ত প্রাসাদ ধ্বংস 

করিতে পারেন নাই। | ভাসি? 

সেই ভীষণ ঘবনবিপ্লবে পতিত শিশোদীয়কুলের দি করিবার জন্ত শনি 

অজয়সিংহ জীবিত রহিলেম।, পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, অ্য়সিংহ কৈলবারা নামক 
জনপদে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । মিবারের পশ্চিমপার্স্থিত বিশাল আরাবঙ্লি 
প্বতমালার উপত্যকাদেশে শেরোনল্প নামে একটি অতি সমৃদ্ধ জনপদ আছে; তাহারই 

স্থানে উক্ত কৈলবারা' স্থাপিত্। সেই দুর পার্বত্াগ্রদেশে নির্ববাসিতের স্তায় 
অবস্থিত থাকিয়া রাণ! অজয়সিংহ সাস্বীসহৃদয়ে আপন পিতৃরাজ্যের পুরক্দ্ধারের উপযুক্ত 

সুযোগ প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন। যে চিতোর তাহার বীরচরিত পূর্বপুরুষগণের 

লীলানিকেতন, সে চিতোর আজি একজন সর্দার়ের'বরে সমর্পিত ; আঙি সে চিতোরের 

পক্ষে তিনি সম্পুর্ণ অপরিচিত। এইব্ূপ নানাগ্রকার ন্ত্রণময়ী চিন্তায় নিপীড়িত হইয়াও 

তিনি মুহূর্তের জন্য হতাশ বা নিরৎসাহ হইলেন ন1. বরং ধিুতর সাছুস ও 

আগ্রহের সহিত কার্ধযক্ষেত্রে অবতীর্দ হইবার জন্ত উপযুক্ত আয়োজন করিতে লগু্রীলেন। 

রাণা লক্ষণসিংহ তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অনন্ত কাঁলদাগরে বম্প 

প্রদান করিবার প্রাক্কালে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, অজয়সিংহের মৃত্যুর পর তরীয় 

অগ্রজ অরিসিংহের পুর চিতোরের সিংহাসনে আরূঢ় হইবেন। এ.কথা! অজন্গসিংহ 

মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই'। শয়নে' স্বপনে, দির্বাসনজমিত কঠোর মনো- 

বেদনাঁতেও তিনি থাকিয়া থাকিয়া অরিসিংহের সেই নির্দিষ্ট পুত্রের বিষয় চিন্তা 

করিতেন কিন্তু তাহার কোন সন্ধানই গাইতেন না.। তাঁহার স্বীয় পুত্রগণ নিতান্ত 

অকর্মণ্য ) আপনিও বার্ধক্যের সীমায় পদার্পণ করিতে উদ্যত; এরূপ অবস্থায় তাহার 

পিতার ভাবী নির্দেশ যে ফলবান্ হইবে, তাহা! তিনি: স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। যিনি 

সেই ভাবী নির্দেশ পূরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ, তাহীর নীম হামির। এই হামিরই 

চিতোরের স্বাধীনতা ও পিশোদীয়কুলের নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন। ইহার জন্মও 

বাল্যজীবন সম্বন্ধে মিবারের ভষ্টপিগের কাব্যগ্রস্থে রি বদ বিবরগ পরিলক্ষিত 

হইয়াথাকে। 
রাশার প্রথম পুভ্র অরিসিংহ তরুণবয়স্ক কতিপয় ধানের সহিত অবাক আর্য 

মধ্যে একদা মুগয়ার্থে প্রবেশ করিলেন। তথায়, একটা বরাহকে - লক্ষ্য করিয়া তিনি 

শর নিক্ষেপ করিলেন ; কিন্তু তীহার লক্ষ্য বিফল হওয়াতে সে শুকর প্রাণপণে পলায়ন 

করিয়া সেই অরণ্যের নিকটস্থ একটা জনার-্ষে্ে গ্রবেশ করিল । অরিসিংহও তাহার 

অনুসরণ করিতে করিতে তত্মধযো প্রবিষ্ট হইলেন $ এমন সময় সেই ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত : 

উন্নত মঞ্চোপরি একটা রম হার নয়নগোচর হইল। অরিসিংহকে দেখিয়া দেই 

রমণী মঞ্চ* হইতে অবতরণ করিল এবং তাহার নিকটে আসিয়া নআবচনে বলিন 

রঁ শততক্ষেত্রের টিক মধ্যন্থলে চারিটা বংশদণ্ের উপর এ
প ম্ঝ প্রস্তুত হয় । ইহা বর উপরিভাগে জর 



১৪৪ রাজস্থান। 

“আপনাকে আর কষ্টস্বীকার করিতে হইবে না) আমি এখনই. & বরাহকে আনিয়া 
দিতেছি ।” সেই ক্ষেত্রের জনারবৃক্ষগুলি প্রায় সাত আট হাত দীর্ঘ হইবে। রাজপুত 
বাল! তন্বধ্য হইতে একটা বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া তাহার অগ্রভাগ হুচ্যগ্ববৎ সুজ ও তীক্ষ 
করিয়া লইল। তৎপরে সে আপন মঞ্চোপরি পুনর্বার আরোহণ করিয়া! সেই দাকুনির্শিত 
ভল্নের আঘাতে হতভাগ্য শুকরকে তৎক্ষণাৎ নিপাতিত করিয়া ফেলিল এবং তাহাকে 
রাজকুমারের নিকট আনিয়। দিয়া নিজকার্্যে প্রস্থান করিল। বীর্যবতী রাজগুত- 
মহিলাদিগের অপূর্ব বীরত! ও প্রচণ্ড ভুজবলের সম্বন্ধে অনেক বিবরণ তাহাদিগের 
বিদিত ছিল বটে; কিন্তু এরূপ অদ্ভূত ব্যাপার তাহারা কখনই নয়নগোচর করেন নাই। 
রাজকুমার অরিসিংহ ও তাহার বয়ন্তগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং সেই বীর্যবতী 
তরুণীর সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করিতে করিতে সকলে নিকটস্থ একটা তরঙ্গিনী 

তীরে অবরোহণ করিলেন। তথায় তাহাদিগের পানভোজনের আয্োজন হইতে 
লাগিল। ক্রমে ভোজাদ্রব্যাদি প্রস্তুত ও সজ্জিত হইল; সকলে আহারে নিবিষ্ট হইয়া 
সেই বীরযুবতীর অসীম বাহুবলের বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই 
সময়ে সেই 'জনার-ক্ষেত্রের দিক হইতে একটা মৃত্পিও নিক্ষিপ্ত হইয়া! রাজকুমারের 
অশ্থের অঙ্গে প্রচণ্ডবেগে প্রতিহত হইল) অমনি তুরঙ্গটা তনুহূর্তেই ভূতলশায়ী হইল। 
সবিশ্বয়ে তাহারা সেই ক্ষেত্রের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, সেই তরুণী 
আপন ক্ষেত্রস্থ উচ্চ মঞ্চে, আরোহণ করিয়া লোষ্টরনিক্ষেপ পূর্বক আপতিত পক্ষিসমূহকে 
ক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিতেছে। সুতরাং তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে, সেই 
কষত্রপাল-ছুহিতার নিক্ষিপ্ত লোষ্্রাধাতেই তুরঙ্গের পদ বিতগ্ন হইয়া গিয়্াছে। রমণীও 
তাহ জানিতে পারিয়া৷ আপনার দোষের ক্ষম। প্রার্থনা করিবার জন্য রাজকুমারের নিকট 

আগমন করিল। তাহার সেই নির্ভীকতা, সত্যতা ও শীলতা দেখিয়া তাহারা সকলেই 
অতিশয় চমতকৃত হইলেন। সামান্ট কৃষক-কন্তার কি এন্ধপ অপূর্বগুণ সম্ভাবিত হইতে 
পারে? ক্ষমা করা ত পরের কথা, তাহার! তাহার সে কারধ্যকে দোষ বলিয়াই গ্রহণ 
করিলেন না। ফলতঃ সেই রমণীর সদ্ধে রাজকুমানের হৃদয়ে নানা প্রকার 
আন্দোলন হইতে লাগিল। 

মৃগয়াব্যাপার শেষ করিয়া অরিসিংহ স্বীয় বযন্তগণের সমভিব্যাহারে শ্বভবনে 
প্রতিগমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে সেই যুবতীকে আবার তাহারা দেখিতে 
পইলেন। তখন নেই ক্েত্রপাণছুহিতা আপন মন্তুকে একটা পয়োভাও স্থাপন পূর্বক 
দুই হাঁতে ছুইটী মহ্ষশীবককে চাঁলাইয়! লইয়া যাইতেছিল। অরিসিংহের সমভিব্যাহারী 
একজন কৌতুকপ্রিয় পারিষদ রমমীর মন্তবস্থিত সেই দগ্ধকুস্তটা ভূমে নিপাঁতিত করিবার 
রডের ভনভিমুখে অপন অশ্ব চালিত করিল । তরুণী তাহ! বুঝিতে পাঁরিল এবং 

| নিয়ত এক ব্যন্ধি কতকস্বি লো ও একটা ফিঙ্গা লইয়। রক্ষকরূপে অবস্থিত থাকে | মঘুর, কাক অথব! 
অন্ত কোন লন্তভোজী বিহঙ্গ ক্ষেত্রে আপতিত হইলেই সে দেই ফিঙ্গা কন্সিয! চিল ছুড়িয়া মারে । 



মিবার। ১৪৫ 

পারিষদকে নিকটে আসিতে দেখিয়া কৌশল করিয়া আপনার একটা হিষশাবক 

নেই অঙ্খীরোহীর অঙ্থের সঙগুধস্থ পদে এরূপ ভাবে জড়াইয়া দিল, যে সেই 

কোতুকামোদী রসিকবর রাজবয়ন্ত সবাহনে ভূমিতলে পতিত হইলেন। অনুসন্ধানস্বারা 

রাজকুমার অবগত হইলেন যে, চন্দানোকুলে * এক দীন রাজপুতের গৃহে সেই বীর্ধযবর্তী 

রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । রাজপুতের দুহিতা, তবে কি তাহার সহিত রাকুমারের 

পরিণয় হইতে পারে না? পর দিন অতি প্রত্যুক্ষে তিনি আপন পারিষদগ্গণের সহিত 

নেই প্রদেশে পুনর্কার গমন করিয়। সেই তরুণীর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। 

তান্ুসারে তাহার জনৈক বয়ন্ত সেই বৃদ্ধ রাজপুতের ভবনে গমনপূর্ববক তাহাকে 

রাজকুমারের মনোভিলাষ জ্ঞাগন করিল। সে আর দ্বিধা! না'ভাবিয়া সেই রাজবয়ন্তের 

সহিত যুবরাজসদনে আগমন করিল। রাজকুমার তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সঙ্ুখসথ 

আঁসনে বসিতে কহিলেন) কিন্ত সে বৃদ্ধ নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ না করিয়া রাজকুমারের 

আসনেই ততপার্থদেশে নিঃদক্কোচে উপবিষ্ট হইল। তাহার সেই প্রগল্ভ ব্যবহার 

দর্শনে রাজকুমারের বয়স্গণ হান্ত গোপন করিতে পারিলেন না) কিন্তু যখন তাহারা 

দেখিলেন যে, রাজকুমার তাহাতে অণুমাত্র বিরক্ত না হইয়া সমূহ আদরের. সহিত 

তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার কণ্ঠার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিলেন, তখন তাহারা 

নকলে বিস্মিত হইলেন। আবার পরক্ষণেই ষখন সেই বৃদ্ধ রাজকুমারের প্রস্তাবে অসম্মতি 

গ্রকীশ করিল, তখন তাহাদের সকলের বিশ্ময়বেগ দ্বিগুণিত হুইয়। উঠিল। আশা পূর্ণ 

হইল ন| দেখিয়া অরিসিংহ ঈষৎ বিষ হইলেন; কিন্তু ভবিতব্যতার গুড় লিখন কে 

থগডন করিতে পারে ? সেই রাজপুত বৃদ্ধ স্বভবনে প্রতিগমন পূর্বক আপনার সহধর্থিনিকে 

সমন্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিল। তাহার বনিতা। বিশেষ বুদ্ধিমতী। স্বামীর সেই 
অজ্ঞানোচিত কার্য দেখিয়া! সে তাহাকে ঘোরতর ভত্সনা করিল এবং রাজকুমারের 

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত জ্রাটর মার্জনা চাহিতে কহিল। গৃহিনীর তাড়নায় বৃদ্ধ 

*রাজপুতের জ্ঞানোদয় হইল। সে অচিরে রাজকুমারের নিকট আগমন করিয়া ততকরে 

আপন কন্তাকে সমর্পণ করিতে সন্ত হইল। অন্নকালের মধ্যেই রাজকুমার অরিসিংহ 

সেই বীর্ধ্যবতী রমত্ীর মহিত মঙ্গলময় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। তাহাদিগ্ের সেই 

শুভ সংযোগের ফল বীরবর হামির। যখকাঁলে চিতোর উত্তরূপ ভীষণবিষ্লীবে উদ্বেজিত 

হইতেছিল, তখন হামিরের বয়ঃ্রম ্বাদশবর্ষ মাত্র। তখন তাহাকে কেহই জামিত না) 

তিনি তখন শান্তিময় ক্ৃষিজীবনের শৈত্য অনুভব করিয়া মাডুলালয়ে জ্ুখে কালযাপন 

করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাকে সে শাস্তি অধিক দিন ভোগ 'করিতে হইল না)-- 

সন্মুথে কঠোর কার্ধযক্ষেত্র ; ভীষণ তরবার হস্তে তাহাতে অবতীর্ণ হইয়া অচিরে তিনি 

শিশোদদী়কুলের প্রপষ্টগৌরব পুররুদ্ধার করিতে ধতব্রত হইলেন | 

দিল্লির যবনসেনার প্রচণ্ডপদভরে মিবারভূমি তখনও রাজি বাতি জব 

তখনও বিজয়োন্মত্ত তাঁতাঁর সৈনিকগণের ভীষণরব চিতোরের হুরদপ্রাকারের উপরিতাত 

৪ ইহা চোহানকুলের একটা শাখা। 



১৪৬ রাজস্থান । 

শ্রত হইতেছিল। আজি বৈজয়ন্ত-ধাম ছুরাচার দানবসেন! কর্তৃক অধিকৃত, আর্ধ্যলক্্ী 
পাষাপহৃদক্ন যবনকর্তৃক শৃঙ্খলিত ও নিষ্ঠ,ররূপে পদদলিত ! কেঁ এ বিপদ হইতে চিতোরপুরী 
উদ্ধার করিবে? কে স্বদেশ-প্রেমিকতার মহামন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া! পীড়িতা, নিগৃহীতা, 
পদদলিতা আরধ্যলক্ষীর উদ্ধারসাধন করিবে ?__একমাজ অজয়সিংহ। কিন্তু তিনি একাকী, 

কয্দিক রক্ষা করিবেন? তাহার সহায়দম্বল কিছুই নাই) তথাপি তাহার চারিদিকেই 
বিপদ । একদিকে যেমন ছুরস্ত যবনগ্রা হইতে চিতোরোদ্ধার একাস্ত প্রয়োজনীয় ; 
অপরদিকে সেইন্ধপ পার্বত্য 'ভিলসর্ঘারদিগের অত্যাচার প্রতিরোধ করা একাস্ত কর্তব্য । 
এক্ষণে অগ্রে কোন্ কর্তব্য পালন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন ন!। 
উক্ত ভিলসর্দারগণের মধ্যে মুগ্ধ বলৈচা নামে একজন প্রচণ্ড বীর ছিল। সে অজয়সিংহের 
ঘোরতর শত্রু । এক সমন্ধে সে রাঁণার তদানীস্তন আবাসভূমি শেরোনল্ল আক্রমণ করিয়া 
তাহার সহিত ভীষণ দশ্বযুদধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল) সে ঘন্যুদ্ধে রাখা তাহার মন্তকে ভন্প 
প্রহার করিয়াছিলেন | রাপার ছুইটী পুত্র ছিলেন; প্রথম আজিমসিংহ, দ্বিতীয় 
হুজনসিংহ। একজনের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ এবং অপরের চতুর্দ্শরর্ষ। এই তরুণ বয়সেই 
রাজপুতদিগের ভবিষ্যৎ বীরচরিত্রের উদ্দাহরণ প্রদর্শিত হইয়| থাকে; কিন্তু অজঞয়সিংহের 
ছর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা সেই ভীষণ সঙ্কটকালে তৎপক্ষে অতি অন্ন উপকারেই আসিয়াছিলেন। 
দেই বিপদ্কালে--চিতোরের সেই শোচনীয় অধঃপতিত অবস্থায় বিপন্ন অজয়সিংহ অনেক 
অনুসন্ধানের পর হামিরকে তদীয় মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিলেন। দ্বাদশবর্ধীয় 
রাজপুতবালক রাখালের শান্তিময় জীবন ত্যাগ করিয়। শ্বদেশের উদ্ধারসাধন করিবার জন্ 

ভীষণ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অজয়সিংহ অগ্রে তাহাকে আপনার প্রচণ্ডবৈরী 
ভিলসর্দার মুগ্জের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বালক হামির উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্দিত হইয়া 
অসত্য শক্রর দলনে অগ্রর হইলেন । বিদার়-গ্রহণকালে তিনি স্থীক্ব পিতৃব্যের চরণন্পর্শ 
করিয়া! বলিলেন প্যদি যুঞ্জের মন্তকচ্ছেদন করিতে পারি, তাহা হইলে দেশে ফিরিয়া 
আমিব; নতুবা! আর আমিব ন1।” ইহার পর স্বপ্নদিনের মধ্যেই সকলে দেখিল যে» 
বীরবালক হামির যুগলের ছিন্ুণ্ড আপন ঘোটকের গর্ধ্যাখচুড়ে সংস্থাপন পূর্বক কৈলরারার 
পর্বতপথে প্রবেশ করিতেছেন 1 ধীর ও নত্রভানে বীরবাঁলক হামির আপনার 
অয়নিদর্শন পিতৃব্যচরণে স্থাপন করিয়া! প্রশাস্তভাবে কহিলেন প্পিতঃ! এই আপনার 
শক্রর মস্তক চিনিয়া লউন [” অজয়সিংহ অতিশয় আনন্দিত হইলেন । তখনই 
রাশা লক্ষণসিংহের ভবিষ্যঘাদী ভীহার সনে পড়িল) তিনি বুঝিলেন যে, বিধাতী 

হাঁমিত রই ভাগ্যে রাজ্যপ্রান্ডি লিখিয়্াছেন। শ্রীতিগ্রস্ হৃদয়ে তিনি বিজয়ী ভ্রাতুপুতরের 
লিনা টির: 'শোঁণিত লইয়া 
তাহার ললাটে রাঁজতিলক অঙ্কিত কিক] দিলেন। ০ সেই মুহূর্তেই অজয়সিংহের পুত্রের 
গৃড় ভাগ্যনিখন হাঁমিরের কপালফলকে সেই রক্তাক্ষরে স্পষ্ট পরিদৃশ্মান হইল । 
তাহার! বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাদিগের অদৃষ্টে রাজ্যপরান্তি নাই ) পরের ভাগ্যোপজীবী 

হইন্গা চির্জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই বিষময়ী চিন্তার বিষদংশনে 
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জর্জরীতৃত হইয়া জো্ঠ আজিমসিংহ কৈলবারায় দেহত্যাগ করিলেন; এবং দেশে 
থাকিলে সুজনসিংহ পাছে বন্তর্িপনব সমুখীন করেন, এই আঁশঙ্কায় তিনি রা্য হইতে 
স্থানান্তরিত হইলেন।  মনোহুখে বিদদদিতপ্রায় হইয়া স্ুজনসিংহদক্ষিণাবর্তে উপস্থিত 

| হুইয়! আপনার বংশতরু রোপণ করিলেন। সেই বংশে কালে যে এক মহাবীর সমুড্ূত 
হইয়াছিলেন, তীহার প্রচগুপ্রতাপে একদা সমগ্র ভারতসাত্রাজ্য বিপর্যস্ত হইয়া 
পড়িল। সে মহাবীর-_মহীরাষ্কুলতিলক যবনদর্পহারী শিবজি *। | 

সন্বৎ ১৩৫৭ (খূঃ ১৩০১) অন্দে বীরবর হামির মিবার-রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন) কিন্ত 

তাহার রাজ্য ধন, সহায়সন্বল-_সমস্তই শক্রকর্ৃক অধিকৃত । যে দিন তদীয় পিতৃব্য 
অজয়সিংহ তাহার ললাটে রাঁজটাকা অর্পণ করিলেন, সেই দিন হইতে ক্রমাগত চৌফ্টি 
বৎসরের মধ্যে হামির মিবারের প্রণষ্টগৌরব সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইলেন। 
রাঁজস্থানে প্টাক। ডোর” নামে একটা বীরানুষ্ঠান প্রচলিত আছে। এ প্রথা অতি 
প্রাচীনকাল হুইতে সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। রাজপুতনৃপতিগণ পিতৃরাজ্যে 
অভিষিক্ত হইবামাত্র সৈল্সামস্ত সমভিব্যাহারে নিকটস্থ অথবা দূরস্থ কোন শক্রর রাজ্য 
আক্রমণ করেন। যদি দেশের চারিদিকে শাস্তি বিরাঁজিত থাকে, যদি কাহারও মহিত 
শক্রতা অথবা বিদ্বেষভাব না থাকে, তাহা হইলে নবীনভূপতি সে শাস্তি ভঙ্গ করেন না; 
এরূপ অবস্থায় লীলাভিনয়েই তাহার" পুর্বপুরুষগণের প্রাচীন বীরাচারের অনুষ্ঠান করিয়া 

থাকেন 11 হামির যে দিন শাসনদণড গ্রহণ করিলেন, সেই দিনই তিনি সেই বীরপ্রথার 
অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পিতৃব্যবৈরী বলৈচার রাজ্য আক্রমণ করিয়া! তাহার 
পশেলিও নামক গিরিছুর্গ অধিকার করিলেন। এই প্রসিদ্ধ টীকাভোরের অনুষ্ঠানে তিনি 
যে প্রচণ্ডবীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার হয ভগ 
স্টরূপে গ্রতিভাত হইয়াছিল। 

ভট্টগ্রন্থে লিখিত আছে যে, “যে দিন অজমল জি অপরপথে যাঁরা করিলেন, 

(পরলোকগন্ত হইলেন) সেই দিন অরিসিংহের তনয় যে অসি কোযোন্ুক্ত করিলেন, 
তাহ! আর তাহার হস্ত হইতে খলিত হইল না” বাস্তবিক হামিরকে চিরজীবন প্রচ, 
দেশবৈরীর বিরুদ্ধে অসিধার়ণ করিতে হইয়াছিল। দিরীশ্বরের সেনাদলের সহিত 
মালদেব চিতোরনগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন) কিন্ধু হাঁমিরের তখন সহায়বল 

মুষ্টিমেয় বলিলেও বলা যাইতে পারে $. স্থতরাং সে স্বপ্পসংখ্য সৈশ্ভ লইয়। তিনি কি 
প্রকারে দিপসির বিপুল সেনাদলের বিরুদ্ধে অরতীর্ঘ হইতে পারেন? এরূপ অবস্থায় 

ক দিবার ভট্টগ্রন্থে শিবজির বংলবিবরণ বিশ্ৃতরূপে গ্রকটিত আছে। শ্রয়োজনবোধে অতি সংক্ষেপে 
তাহা এস্থলে সন্নিবেশিত করিলাম | অজয়সিংহ। কুজমসিংহ, দিলীগ্ি, শিষজি, ডৈরবজি, দেবরাজ, 
উগ্রসেন। মাহলগ্সি, খৈলজি, জনকজি, সত্যরি, শত্ভুজি, শিবজি (যহারাট্রকুলেয় স্থাপনকর্তী), ও 
রাময়াজা ) ইহায় পরই পেশবাঁগণ কর্ৃক মহারাষট্র-সিংহালন অধিকৃত হইয়াছিল । 

1 দিল্লির যষনয্াজের চরণে জরপুরের মৃপতিগণ আপনাদিগর : ধৌলিক মানিসন্্রম ও স্বাধীনতা বি 
করিলে, মিষারের রাণাগণ তাহাদিগকে অন্তরের সহিত শা করিতেন এবং ভাহাদিগের রালাপরানত ৬, 
মালপুর জনপদ টীকাডোরের অভিনয়স্থল স্বরূপ নিরূপিত করিয়াছিলেন । | ্ 
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তিনি ষে পন্থা আশ্রয় করিলেন, তাহাতে তাহার অতীষ্ট হুচারুন্ূপে সিদ্ধ হইল। 
তিনি শক্রকুলের জন্য শুদ্ধ পরিখাবেষ্টিত নগরগুলি রাখিয়া! দিয়া লোকালয্সমূহকে 
উৎসাদিত করিতে লাগিলেন! অতঃপর চারিদিকে এই মর্মে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল 
প্যাহীরা মহারাজ হামিরের প্রতূত্ব শ্বীকার করে, তাহারা আপনাপন বাসস্থান পরিত্যাগ 
পূর্বক সপরিবারে মিবারের রক ও পশ্চিমপ্রাত্তস্থিত গিরিব্রজের অভ্যন্তরে আশ্রয়গ্রহণ 

করুক, নতুবা তাহারা দেশ-শক্র মধ্যে পরিগণিত হইয়া অচিরে ঘোরতর যন্ত্রণায় নিপীড়িত 
হইবে।” এই ঘোষণা প্রচারিত হইবামাত্র লোকসমূহ আপনাদিগের আবাসনিলয় 
পরিত্যাগ পূর্বক দলে দলে আরাবল্লির নিখিড় শৈলমালার ভিতরে যাইয়া! নৃতন 
আবাসগৃহ নিন্দীগ করিতে লাগিল। দেশবৈরী যবনদিগের প্রতি যথাসাধ্য অত্যাচার 
করিতে হামির তিলমান্রও ত্রাট করেন নাই। প্রজামগলী মিবারের জনস্থানসমূহ 

পরিত্যাগ করিয়া গেলে রাজ্যের পথঘাট একবারে হুর্গম হইয়া! উঠিল। শক্রকুল সেই 
সকল পথে গমনাগমন করিলে হামিরের. দলবল গুগ্তগিরি-নিবাস পরিত্যাগ করিয়! 
তাহাদিগের উপর আপতিত হইত এবং তাহাদিগকে সংহার করিয়! পুনর্কার সেই সকল 
নিভূত নিলয়ে গমন করিত। এই প্রকার নীতি অবলম্বন করিয়া হামির শক্রদিগকে 
ক্রমে ক্রমে নিপাঁতিত করিতে লাগিলেন । তাহারা শত সহজ চেষ্টা করিয়াও সেই 
সমস্ত দুম গিরি-প্রদেশে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না। ক্রমে তাহাদিগ্ের 
সেনাদল অনেক পরিমাণে অপচিত হইয়া পড়িল। হামিরের এইরূপ আচরণে মিবারের 
নিনভূমিসমূহ ক্রমে শ্মশানে পরিণত হইল। যে সকলঙ্ষেত্র হরিৎ শস্তের লহ্রীলীলায় 
নিরন্তর হাস্ত করিত, তৎসমুদ্রায় বন্ত লতাগুলে সমাচ্ছন্ন হইয়! পড়িল; বিপণি, 

বাণিজ্যাগার, হাটবাজার সমন্তই পরিত্যক্ত-_সমস্তই তগ্ন ও উৎসাদিত! এন্প 
সময়োচিত নীতি অবলম্বন করিয়া বীরবর হামির প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য করিয়াছিলেন। 
একপ নীতি গিহ্লাটকুলের পক্ষে সম্পূর্ণ হিতকরী। থুষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যতাগে__ 

বংকালে দূর্র্য গজনান বীর মহন্মদের প্রচণ্ডপীড়নে সমস্ত ভারতভূমি বিকম্পিত 
হইয়াছিল )-সেই সময় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিলীশ্বর মহশ্মদের রাজত্ব কাল পর্যন্ত 
মিবারের নৃপতিগণ অত্যাচারী যবনের ছুঃসহ প্রপীড়ন হইতে গিহেলাটকুলের গৌরবসন্্র 
অব্যাহত রাধিবার জন্ত এইরূপ নীতি সময়ে সময়ে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
এতদ্বিবরণ মিবারেতিহাসে প্রচুরপরিমাণে প্রকটিত আছে।  - 

হামির কৈলবারাতেই বাস করিতে জাগিলেন। যে কৈলবার * ইতিপূর্ব্বে বিজন 
া্কতা-পরদেশ বনিয়া বিদিত ছিল, আজি হামিরের হুচারু কৌশলে তাহ! লোকাকীর্দ 
জনস্থানে পরিণত হইল। তাহার প্রজারর্স মিবারের নিমতৃমি পরিত্যাগ করিয়া 
সপরিবারে সেই হুশ্রবেশ্ঠ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ঈদৃশ সন্কটকালে 

* উক্ত প্রদেশে হাঁমির “হামিরতালাও” নামে একটা লরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার তীরে মিবারের 
অধিষ্ঠাজী দেবীর একটা মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। এ মর বার্ড দর্শন কিনে হার দিদ্মিধসতির 

সপ্পষ্ট পরিচয় পিয়া! যায় । 



মিবার। পপ ই৪৯ 

সেরূপ ছুরগমগ্রদেশে নিজ আবাঁসনিলম়্ স্থাপন করিয়া হাযির বিশেষ দক্ষতাঁর পরিচয় 
দিয়াছিলেন। উক্ত প্রদেশ অসংখ্য গিরিব্রজের মধ্যস্থলে স্থাপিত; সেই সকল গ্রিরি- 

শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে ছুই চাঁরিটা ছুগম গিরিসহট কূটপন্থা বিরাজিত; কচিৎ সে দকল কুটগন্থা 
অতিক্রম কারয়া অপরিচিত বিদেশীষ্প পথিক নিরাপদে সেই পর্বত-প্রদেশে প্রবেশ করিতে 
পারে। কৈলবাঁরা একটা উচ্চ. শৈলকৃটের পাঁদতলে অবস্থিত। সেই শৈল শিখরেই 
এই নকল ঘটমার অনেক দিন পরে প্রসিদ্ধ কমলমীর দুর্গ স্থাপিত হুইয়াছে। কৈলবার! 
দ্নেখিতেও অতি.মনোহর ? ইহার চারিদ্রিক নিবিড় কাঁননমালায় পরিবেষ্টিত ৮ মধ্যে মধ্যে 
অঙংখ্য নির্করিনী কলনিনাদে, প্রবাহিত হইয়া! প্রকৃতির গস্ভীরভাব দ্বিগুণতর বর্ধিত 
করিতেছে । স্থানে স্থানে বিস্তৃত শস্য ও চারণক্ষেত্র সুন্দরভাবে শোভমান। এতত্প্রদেশে 
নুস্বাছ বিবিধ কন্দমূলফলাদিও প্রচুর পরিমাঁণে পাওয়1 যাঁয়। কৈলবার| কিঞ্চিদধিক 
২৫ ক্রোশ বিস্তৃত । ইহা ধরাতল হইতে আট শত এবং সাগরের সমতল ভূমি হইতে 

দুই সহস্র হস্ত উচ্চ। এই সমুচ্চ শৈলরাজ্যের চাঁরিধারেই অসংখ্য সংগুপ্ত কুটপন্ম 
বিরাজিত আছে। সেই নকল কুটপন্থাদ্বার! অবতরণ করিয়া! তত্রত্য অধিবাসিগণ গুজ্ঞস১ 
মারবাঁর অথবা পশ্চিম প্রান্তস্থিত সহ্ভাবপূর্ণ ভিলদ্দিগের রাজ্যে গমনাগমন এবং আবশ্তক 
বোধে তাহাঁদিগের নিকট হইতে সহীয়বল সঞ্চয় করিতে পাঁরেন। অগুণাপাঁনোরের 
উক্ত ভিলদিগের নিকট গিহ্লোটনুপতিগণ সময়ে সময়ে য়ে কত মহোপকার প্রাপ্ত 

হইয়াছেন, 'তাহার সংখ্য। কর! যায় না। ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা 
আপনাদিগের হৃদয়শৌণিত অল্লানবদনে নিঃসারিত করিয়াছে) অনাহাঁরে--অনিদ্রায় ! 
অতি ছুঃদহ যন্ত্রণা সহা করিয়াও তাহারা গিহ্লোটরাজকুলের পাঁনভোজনের আয়োজন 
করিয়া দিয়াছে; করে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া! তাহাদিগ্রের সাহায্যার্থ শক্রবিরুদ্ধে 
সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে । আবার যখন গিহ্লাটনৃপতিগণ শক্রসংগ্রামে প্রবৃত্ 
হইতেন, তাহার তীহাদিগের পরিবারবর্গকে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিত। 

, এই দ্ৃকল মহোঁপকারনিবন্ধন মিবারের রাজাগণ তাহাদিগের নিকট যে কৃতজ্ঞতাঁপাশে 
আবদ্ধ আছেন, তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার নহে) সে মহোপকারের প্রক্কৃত প্রতিদান 
নাই; তাহা পবিভ্র-স্বর্গীয়। এতদ্যতীত মিবারের পূর্ব প্রান্তস্থিত বিশাল শৈলশ্রেণীর 
মধ্যভাগস্থ নিবিড় অরণ্য ও নিভৃত কন্দরসকলের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
মিবারের অধিবাদিগণ অত্যাচারী ষবনের কঠোরতর প্রপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু নিষ্টর আল্লা-উদ্দীন স্বং সেই কল দেশে পরিভ্রমণ করিয়া 
তৎসমুদায়কে একবারে বিশ্বত করিয়া ফেলিল। 

_. যখকালে মিবারভূমি উক্তরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত)  বখকালে ইহার ছর্দ ও 
সমৃদ্ধ নগরগুলি ছুর্দীস্ত শক্রকুলের করালকবলে কবলিত, ইহার পস্তক্ষেত্র ও শীস্তিময 
আবাসগুলি হামিরের কঠোর আত্মরদ্ষিণী নীতির অনুসারে ভয়ানক মরুশশানে পরিণত ) 
তখন চিতোর-রক্ষক মালদেবের নিকট হইতে একটা পরিণয়-সন্বন্ আসিল। এরূপ 

বিগরহকালে মাবদেব কি অভিগ্রায়ে যে, আপনার এচও শক্ত হামিরের সহিত নিজ 



১৫০ | রাঁজস্থান। 

ছুহিতার বিবাহ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তাহা তীহাঁরা আদৌ নিরূপণ করিতে 
পারিলেন না) ফলতঃ এতত্সত্বন্ধে তাহার মন্ত্িবর্গের মনে নান! প্রকার সন্দেহের 
উদয় হইল। কিন্তু তিনি তাহাদিগের সকলের নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য করিয়! বিবাহে 
সম্মতি দান করিলেন। তিনি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে, এই ভীষণ সংঘর্ষের 
সময়ে মালদেব কি উদ্দেস্টে তাহার নিকট বিবাহের সন্বন্হচক নারিকেল ফল * 
প্রেরণ করিলেন। তিনি কি হাঁমিরকে অপমানিত অথবা বিপদে পাতিত করিবার 
অভিপ্রায়ে এরূপ কৌশল অবলম্বন করিলেন 1--হামিরের পারিষদগণ নান প্রকার ভাবী 
বিপৎপাঁতের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার কিছুতেই ভ্রক্ষেপ নাই । তাঁহার 
বয়স্তগণ যখন তহীকে নিবর্তিত করিবার চেষ্টা করিলেন; তখন তিনি তাহাদিগকে ধীর 
ও গম্ভীরভাবে কহিলেন, «তোমরা ভরিষ্যৎ ভাবিয়া বৃথা! আশঙ্কায় কেন এত আকুল 

হইতেছ? ভাল, মালদেবের যেরূপ উদ্দেস্ঠ থাকুক না! কেন, নারিকেল ফল গ্রহণ করিতে 
ক্ষতি কি? যদি তাহার কোনরূপ ছুরভিসন্ধি থাকে, থাকুক, তাহাতে আমি কিছুমাত্র 
ভীত নহি। এই বিবাহের স্থযোগে আমি যে একবার আমার পিতৃপুরুযদিগের চরণাক্ষিত 

পোপানপংক্তির শিলাতলে বিচরণ করিতে পাইব, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। 
শত সহস্র কঠোরতম বিপদ আস্ুক না কেন, দে সমস্ত সহা করিবার জন্ত বক্ষ পাতিয়া 

প্রস্তুত থাকা, রাজপুতের একান্ত কর্তব্য । যদি সাহসে হ্ৃদগ্প বীধিয়া মূলমন্ত্র হদয়ে ধারণ 

করিয়া রাজপু্ কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, ভাহা হইলে বিজয়লক্ী অবশ্ই তাহার 
অন্বশায়িনী হইবেন |, এক দিন হয় ত তাহীকে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহে আপন 
আবাসডূমি পরিত্যাগ করিয়! যাইতে হইল, কিন্ত তৎপর দ্িবসেই সে মন্তকে বিজয়মুকুট 
ধারণ করিয়! রাজসিংহাঁসনে পুনর্ধার আরোহণ করিতে পারিবে ।” রাজকুমারের 
এইরূপ দৃঢপ্রতিজ্ঞাদর্শনে আর কেহ তাহাকে সেই ছঃসাহসিক কার্ধ্য হইতে নিবষ্িত, 
করিতে চেষ্টা করিল না । 

বরযাত্রার দমস্ত আয়োজম শেষ হইল। পঞ্চশত অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে" 
তরুণ বীর হাযির পিতৃরাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন । তাহার বিরাহ ব্যপদেশমাত্র 3 
কিন্ত হৃদয়ে চিতোরোদ্ধারের মূলমন্ত্র প্রচ্ছন্নভাবে সংখপ্ত। মনে মনে প্রতিজ। 
করিয়াছেন যে, হয় সে মন্ত্রের সাধন করিবেন, নতুবা-চিতোরের প্রাঙ্গণতলে আত্মজীবন 
বিসর্জন করিয়। অনন্তস্থথের খামে স্বীয় পিতৃপুরুষদিগের সহিত একত্রে সম্মিলিত 
হইবেন। বরধাত্রিগণ ক্রমে ক্রমে চিতোরের সন্িকটে উপস্থিত হইলেন ) দূর হইতে 
চিতোরের উব্নত ছূর্দ প্রাকার তাঁহার্দিগের নয়নগোঁচর হইল। চৌহানের পঞ্চুত্র 
প্রত্যু্গমন করিয়! তাহাদিগকে 'পাদরে গ্রহণ করিলেন) কিন্তু নগরের মিংহদ্বারে 
তোরণ ঝা বিবাহস্থচক কোনরূপ নিদ্শনই না দেখিয়া হাছিরের অনে বিষম সনেহের 

ইহা রাধ্তদিগের মধ্যে বিবাহের সম্সচক নিদর্শন । : | 

_. শঁ রাজপুতদিগের মধ্যে তৌরণ একটা প্রসিদ্ধ পরিণয়-নিদর্শন। ইহা একটা সমবাহ ত্রিভুজের আকারে 
তিনঠী দনদীর্ঘ কাণ্ড বিনির্শিত | ইহার শীর্ষস্থান মহুরেয প্রতিবিদ্বমমূহে হুশোভিত। এই ভোরণ 
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উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, বুঝি তাহার বদ্ধুগণের ভাবীদর্শন যাধার্ধো পরিণত 
হয় | কিন্তু তাহা বলি তিনি মিরুৎসাহ হইলেন না | হামির মাঁলদেবের 

পুত্রদিগকে তদধিষয়ের প্রক্কৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি যাহা অবগত 
হইলেন, তাহাতে যদিও তাহার 'হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হইল না, তথাপি পূর্ব লন্দেহ 
অনেক পরিমাণে নিরারূৃত হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে চিতোরছর্গের প্রশস্ত প্রীঙ্গপতলে 
যাইয়া উপস্থিত হইলেন | বাঁরপৃজ্য পিতৃপুরুষগণের অরীম বীরত্ব ও গৌরবের 
বিশাল স্তসতশ্রেণী দেই প্রথমবার তাহার নয়নপথে পতিত হইল।: তিনি একবার প্রাণ 
ভরিয়া দেখিলেন ; হৃদয়ে কত স্থখের কত ছুঃখের চিন্তা যুগপৎ উিত হইতে লাগিল। 

সেই সকল চিন্তায় দৌলায়মান হইয়া তিনি দেখিতে দেখিতে আপন পিতৃপুরুষদিগের 
বিরাট সৌধশ্রেণীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । তথায় মালদেব, তংপুত্র বনবীর এবং 
অন্যান্থ সর্দারগণ কৃতাগ্তলিপুটে সমুহ অন্ত্রমসহকারে হাঁমিরকে অভ্যর্থনা! করিলেন । 
দেখিতে দেখিতে হামির বিবাহাগারে নীত হইলেন) কিন্তু তথায় বিবাহোপযোগী 
কোনরূপ বিশেষ আয়োজন বা ধূমধাম পরিলক্ষিত হইল না। মালদেব অনতিবিলম্বে 
আপন ছুহিতীকে আনয়ন পূর্বক ততৎকরে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে পরিণয়- 

হচক কোন প্রকার প্রক্রিয়াই অনুঠিত হইল না; কেবল বরকন্তার বসনাঞ্চল একে 

গ্রস্থিবদ্ধ ও হস্তে হস্ত সংস্থাপিত হইল মাত্র। কুলপুরোহিত ধীর ও নম্বচনে কহিলেন, 

“ধৈর্যাবলম্বন করুন, কালে সকল বাঁসনাই পুর্ণ হইবে ।” হামির এ সকলের মর্শ কিছুই 
বুঝিতে পারিলেন না; তাহার হবদয়ে নান! প্রকার সন্দেহ ও চিন্তা উদ্দিত হইতে 

লাগিল। অতঃপর নবোঢ়া দম্পতি বাঁসরগৃহে নীত হইলেন; কিন্তু হামির নিতান্ত 

বিমনস্ক ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাহাকে সেইরূপ স্রিয়মান ও নিতাস্ত 

বিষণ্ন দেখিয়া নববধূ তাহার চরণতলে পতিত হইলেন এবং অতি কাতরম্বরে সবিনয়ে 

বলিতে লাগিলেন “ম্বামিন্! হৃদয়নাথ ! এদাসীর অপরাধ গ্রহণ করিবেন না) আপনি 

যে জন্ত এত বিষঞ্জ হইয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি'। পিতা যে কেন এত 

সঙ্গোপনে এ দাসীকে আপনার করে সমর্পণ করিলেন, তাহার কোন নিগৃঢ় কারণ আছে; 

যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে শ্রীচরণে নিবেদন করি।” হাঁমির সেই বালিকার 

কম্তার আবারভবনের বহিদ্ব্ণরে সংস্থাপিত থাকে । কন্তার সহচরীগণ নেই তোরপ রক্ষা করিবার জদ্য 

সেই ভবনের ছাদোপরি দণ্ডায়মান থাকে । তৎপরে বর যখন অস্বারোহণে আগমন পূর্বক আপন হত্তস্থ ভল্ল 

উদ্যত করিয়! সেই তোরণ ভগ্ন করিতে তস্নিকটে উপস্থিত হয়েন, ভখন সেই রমলীগণ সময়োপযোগী গ্রান 

করিতে করিচে আধির ও অন্থান্ত রষ্রিত চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া মেই. বিবাহার্থা ব্যক্তির সহিত কৌতুকযুদ্ধে 

প্রবৃত্ত হয়েন। তাহার পর যখন সেই বরকর্তৃক তোরণ বিভগ্ন হইস্। পড়েঃ তখন সেই বীরনাস্ীগণ ঘুদ্ধে 

ভঙ্গ দির! তথা হইতে পলায়ন করেন। ূ | 

যুরোগের উত্তর দেশসমুহে ঠিক এইরপ আচার অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে । ইহাতে নিশ্চয় প্রতিপন্ন হইতেছে 

যে, জগতের প্রাচীন মানবগণ বীরবিক্কমের সাহায্যেই রমণীরত্ব হস্তগত ফরিতেন। ভারতীয় আরধাদিগের 
মধোও যে, এ প্রধা অনেক দিন প্রচলিত ছিল, তাহা লোকললামভৃতা জানকী ও জৌপদীর ়স্বর-বিৰরণ 

পাঠ করিলেই সম্যক্ উপলন্ধ হইতে পারিবে। 
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মুখ প্রতি দৃষ্টি সংযত করিলেন ;--দেখিলেন সে মুখমণ্ডল সুকুমার; তাহা! সারল্যের 

আধার, তাহাতে যেন বিমল জ্যোৎস্নাভাতি ক্রীড়া করিতেছিল। তিনি সাদরে-_সঙ্গেহে-_ 
প্রেমপুর্ণ হৃদয়ে আপন বনিতাকে ভূমিতল হইতে তুলিলেন এবং তাহাকে সম্পূর্ণ অতয়দান 
করিয়! সেই গুঢ বৃত্বান্ত প্রকাশ করিতে কহিলেন। রমণী পুনর্বধার বলিতে আর্ত করিলেন, 
“প্রাণেশ্বর! বিস্মিত হইবেন নাঁ, আমি বিধবা; কিন্ত তাহা বলিয়া! এদাসীকে ঘ্বণ! 
করিবেন না ।. অতি শৈশবাবস্থায় ভ্টিবংণীয় কোন রাজকুমারের সহিত আমার বিবাহ 

হইয়াছিল, তখন আমার এত অল্প বয়স যে, নে বিবাহের কথা কিছুই মনে নাই; 
সে স্বামীও যে কিরূপ ছিলেন, তাহাও কিছু মনে পড়ে না; তবে জননীর নিকট যেরূপ 

শুনিয়াছি, তাহাই আপনার নিকট নিবেদন করিব । বিবাহের কিছু দিন পরেই আমার 

পুর্বস্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েন; সেই অবধিই হতভাগ্িনী বিধবা ও অনাথিনী) আজি 
আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার মনের ছুঃখ দূর হইল) কিন্তু, হার, আমার অদৃষ্টে কি আছে, 
কিছুই বলিতে পারি ন1।”--আর বাক্যক্ষরণ হইল না। সরলা বালিকা প্রাণপতির হৃদয়ে 
স্বীয় অশ্রুসিক্ত বদন লুকাইত করিয়! অনর্গল রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার সারল্য, 
সত্যপ্রিয়ত৷ ও প্রগাঁ প্রেম দর্শন করিয়! হাঁমির তাহার অশ্রবারি মোচন করিয়া! দ্রিলেন 

এবং তীাহাঁকে নানা সান্বনাবাক্য প্রদান করিতে লাগিলেন । নিজেও অনেক পরিমাণে 

আশ্বস্ত হইলেন । রাঁজপুতগণ বিধবাঁবিবাহকে তৎকালে অতি দ্বণ্য ও অপমানজনক 

কাঁধ্য বলিয়া গণনা করিতেন । আজি মালদেব কৌশল করিয়া তাহাকে সেই 
অবমানকর কার্ষ্য লিগ্ত করিল) তেজস্বী হামির কেবল প্রিয়তমা বনিতাঁর মুখ চাহিয়া 

সে অপমান সহ্ করিয়া রহিলেন | অপিচ সেই পতিগপ্রাণা রাজপুতবালিকা সেই 
অবমানের প্রতিশোধ লইবার জন্ট স্বয়ং প্রাণপতিকে উৎসাহিত করিলেন এবং কিন্ূপে 
তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে; কিরূপে তিনি চিতোররাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে 
পারেন, তদ্বিষযয়েরও বিশেষ পরামর্শ দান করিলেন। বনিতাঁর পরামর্শান্ুসারে হামির 

শ্বুরের নিকট হইতে যৌতুকস্বরূপ জলধরনামক জনৈক সর্দারকে প্রার্থনা করিলেন | 
জলধর মেহতাবংশীয়; তিনি চিতোরের একজন অতি বিচক্ষণ কর্মচারী । মালদের 
জামাতার প্রার্থনা অগ্রীহ্ করিতে পারিলেন না । অতঃপর হাঁমির জলধরকে লইয়া 
সন্ত্রীক একপক্ষের মধ্যে স্বীয় কৈলবারানগরে প্রতিগমন করিলেন এবং চিতোরোদ্ধারের 
সুযোগ ও সুবিধার অপেক্ষা করিয়া! অতি সতর্কতার 'সহিত কালযাপন করিতে 
লাগিলেন । | | | 

কিছুকাল অতীত হইলে মালদেবের দুহিতাঁর গর্ভে হামিরের ক্ষেত্রসিংহ নামে একটা 
নবকুমার প্রস্থুত হইল। এই আনন্দোৎসবের সময় মালদেব হাঁমিরকে আপনার অধিকার 
তুক্ত সমস্ত পার্বত্য দেশটা অর্পণ করিলেন। কুমার ক্ষেত্রসিংহ যৎকালে দ্বাদশমাদে 
পদার্পণ করিয়াছেন, তখন একজন গণক আদিয়! গণনা করিয়া বলিল যে, “চিতোরের 

গু্রকদেবতা ক্ষেত্রপালের আক্রোশ তত্প্রতি পতিত হইয়াছে, এক্ষণে সে আক্রোশ 

খণ্ডন না করিলে রাজপুলের সমূহ অমঙ্গলের সম্ভাবনা 1৮ হাগিরবনিতার শীপে বর 
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হইল? তিনি এই ন্থুযোগে চিতোরে প্রবেশ করিয়া গ্রাণবললতের অভীষটসিদ্ধির সমূহ 
সহায়তা করিতে পারিবেন ; স্থতরাং অবিলম্বে সেই দেবরোষের বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া 
তিনি মালদেবকে পত্র লিখিলেন। সেই পত্র পাইবামাত্র মালদেব আপন কন্তা ও 
দৌহিত্রকে আনয়ন করিবার জন্য কৈলবারায় কতকগুলি সশস্ত্র সৈনিক প্রেরণ করিলেন! 
সেই সৈন্সমূহ কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়। হাগিরের স্ত্রী আপন পিতৃভবনে উপস্থিত হইলেন । 

তিনি চিতোরে আগমন করিয়াই দেখিলেন যে, মাঁলদেব মাদেরিয়ার মীরদ্িগকে দমন 
করিবার অভিপ্রায়ে রাজ্যের প্রধান প্রধান জর্দীরলমভিব্যাহারে তদ্দেশে গমন 

করিয়াছেন । স্তরাং হামিরের সৌভাগ্যদ্বার উন্মুক্ত বলিয়া বোধ হইল। তখন 
কুমার ক্ষেত্রসিংহের জননী সেই স্থুচতুর জলধরের পরামর্শান্থসারে চিতোরের অবশিষ্ট 
সৈন্যসামন্তদিগকে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বশীতৃত করিয়া লইলেন। এদিকে হাঁমির 
সদলে চিতোরের সন্নিকটে আসিয়! উপস্থিত হইলেন) তিনি বাগোরনামক স্থানে সংবাদ 
গাইলেন যে, সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে । অতএব আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া! 
তিনি চিতোরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন; কিন্তু তাঁহার গতি প্রচণ্ড প্রতিরোধ প্রীপ্ত 

হইল। সে প্রতিরোধ দূরীকরণ করিতে না পারিলে হয়ত তাঁহার জীবনের আশা! 
ভরসা! সমস্তই বিফল হইয়া যাইত-্তাহার উদ্দেশ্ত আকাশকুস্থমে পরিণত হইত । 

কিন্ত একমাত্র অসাধারণ অধ্যবষায়ের বলেই তিনি অগিহস্তে সমস্ত বাধাঁবিপত্তি খণ্ডন 
করিয়া পিতৃলোকের আবাসনিলয়ে প্রবেশ করিতে পারিলেন। বীরবর হাঁমিরকর্তৃক 
চিতোর অধিকৃত হইবামাত্র নগরের বাঁলকবৃদ্ধরমণী সকলেই শপথ করিয়া তদীয় অধীনত! 

স্বীকার করিল। 

শক্রদমন করিয়! শনিখুরুপতি মালদেব চিতোরে রত্যাগত হইলেন; কিন্তু তীহাঁর 
বিজয়োল্লাম অচিরে নৈরাশ্ত ও নিরাননে পরিণত হইল। তাহাকে চিতোরের 'সিংহদ্ারে 

উপস্থিত হইতে দেখিয়া! সর্দীরগণ একটা পটকা ডুড়িয়! তাহাকে সসন্ানে অভ্যর্থনা করিল ! 
এরূপ বিজ্রপকর অভিবাদন দর্শনে মালদেবের মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইল। তিনি 
নগর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সকল সমাঁচার অবগত হইলেন ) তাহার আশাভরসা সমন্তই 
বিলুপ্তপ্রায় হইল। হামির চিভোরের প্রধান প্রধান সামন্ত ও সর্দারদিগকে যেরূপ হস্তগত 

করিয়াছিলেন, তাহাতে মালদেবের পুনংপ্রতিষ্ঠালাভের তিলমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না। 

অতঃপর নিরুপায় হইয়াই তিনি আল্লা-উদ্দীনের উত্তরাধিকারী মহম্মদ খিলিজির * নিকট 

* এ যুদ্ধোর বৃত্তান্ত ফেবিস্তাপ্রস্থে উল্লেখিত নাই। হুতরাং এ মহম্মদ যে কে, তাহ! নিরূপণ কর। কঠিন। 
ভারতীয় ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আল্লা-উদ্দীন খিলিজির পর শুদ্ধ একজন মাত্র খিলিজিবংশীয় 

নরপতি দিল্লির সিংহাসনে মমারূয হইয়াছিলেন 7 ভাহার নাম মৌবারক। মোবারক, আল্া-উদ্দীনের তৃতীয় 

তনয়। এই মোবারকের মৃত্যুর সহিতই দিল্লিতে খিলিজিবংশের পর্যযবমান হয়। তবে এ মহম্মদ খিলিজি 

কে£ প্ডিতবর এলফিনষ্টোন বলিয়াছেন যে, আল্লা-উদ্দীনের সৃত্যুর পূর্ব্বে (খৃঃ অঃ ১৩১২) রাণা হামির 

চিতোরপুরী পুন্রুদ্ধার করিয়াছিলেন । আল্ল।-উদ্দীন ১৩১৬ থৃষ্টাকে ১৯শে ডিেম্বর দিবসে পরলোকগ্নত 

রী ৷ যদি এলফিনষ্টোন সাঁহেবেরই মত লইয়| বিচার কর! যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, 

উদ্দীনের মৃত্যুর চারি বদর পূর্বে রাণা হাগির কর্তৃক চিতোর পুনরঙ্ষিত হইয়।ছিন ; কিন্ত 



১৫৪ রাজস্থান । 

স্বীয় অপমান ও মনোবেদনার বিষয় বিজ্ঞাপন করিতে দিল্লি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন 

রাণী লক্ণমিংহের ভবিষ্যদগণন1 আজ্জি যাথার্ধ্যে পরিণত হইল; আগ্গি অরিসিংহের 
তনয় বীরবর হামির সেই ভবিষ্যদগণন! পূরণ করিয়া চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ 

করিলেন । চিতোরবাঁমিগণের আর আনন্দের সীমা পরিসীম! রহিল না'। ছুরাচার 
যবনের করাল গ্রাস হইতে মিবারকূমি মুক্ত হইল দেখিয়া রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা 
সকলেই মহোৎসবে মত্ত হইল। নগরের গৃহে গৃহে আনন্দলহরী যেন উলিত হইতে 
লাঁগিল। শিশোদীয় নৃপতিগণের বংশধর আদি শিশোরীয়কুলের দেই স্বাদীনতা ও 
গৌরবসন্ত্রম পুনরুদ্ধার করিলেন ; আবার বীর-কেশরী বাপ্পারাওলের হৈম-তপন-প্রতিমা- 

খচিত প্রচণ্ড বিজয়-বৈজয়ন্তী চিতোরের ছূর্গশীর্ষে উদ্যত হইল ; তাহা দেখিয়। নির্বাসিত 

নাঁগরিকগণ মহাহলাদে পুলকিত হইয়া সেই বিজন পার্কত্যপ্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
চিতোরনগরে পুনঃপ্রত্যাগত হইতে লাগিল। কমলমীরের বিশান্গু উপত্যকাভূমি এবং 

মিবারের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত পর্বতনিবাস পরিত্যাগ করিয়া জনশ্রোত প্রচণ্ড গিরিনদের 

নায় মিবারের পরিত্যক্ত উৎসাদিত জনস্থানভূভাগে প্রবেশ করিতে আরম্ত করিল। 
আজি সকলেরই হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ! 

এইরূপে মিবারের লোকসমাজ হামিরকে উদ্ধারকর্তা জানিয়া দলে দলে তাহার 
পতাকামূলে আসিয়া একত্রিত হইল এবং তাঁহার স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্ত সকলে 
মালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে উতস্থক হইয়া উঠিল। হামির 
এ ন্থুযৌগ আর পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। লোকসমাজই রাজ্যরক্ষণের প্রধান 
উপাদীন। সেই লোকসমাজ আজি হামিরের জন্ত আপনাদের হৃদয়শোণিত পাত করিতে 
উদ্যত; এরপ স্বুন্দর স্থযোগ কি হামিরের স্তায় রাজনীতিজ্ঞ বিচক্ষণ নৃপতি ত্যাগ 
করিতে পারেন? এই সময়ে সংবাদ আসিল যে, মালদেবের পরামর্শীন্ুসারে মহম্মদ 
থিলিজি আপনার প্রণষ্টাধিকার পুনর্ণাভ করিবার অভিগ্রায়ে সসৈন্ে মিবারাভিমুখে 
অগ্রসর হইতেছেন। হাঁমির আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না) তিনিও আপন সৈনিক 
ও সামস্তদল লইয়া! যবনরাজের গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য তদভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

কিন্ত মহম্মদ অতি কুক্ষণেই হামিরের বিরুদ্ধে অস্ত্র উদ্যত করিয়াছিলেন । জয়লাত করা 

দুরে থাকুক, অবশেষে তাহাকে সেই বিক্রমশালী রাজপুতবীরের করে আপনার স্বাধীনতা 
পর্যন্ত হারাইতে হইয়াছিল। নিজ দুর্বুদ্ধিতাবশতঃ বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া তিনি 

আলাউদ্দীন হামিক্বের হস্ত হতে চিতোরপুরী কাড়িয়া লইবার জন্ত কোনরূপ উদ্দোগ করিম্াছিলেন, কি না, 
কিছুই লিখেন নাই। কেবল: এই মান লিখিয়াছেম যে, এই ছুঃসম্বাদ এবং এইরাগ নানা অমঙ্লজনক 
সমাচার শ্রবণ করাতে আল্লার গীড়ার বৃদ্ধি হইল এবং তাহাভেই তিনি অচিরে মৃত্যুমুখে গতিত হইলেন । 
অতএব বোধ হইতেছে যে, ভাহা'র পুত্র মোবারকই এস্থলে মহম্মদ নামে নির্দিষ্ট হইয়াছেন । মোরারক স্বরং 
যখন গুঞ্জয় ও দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধযান্রা। করিয়াছিলেন; তখন তিনি যে চিতোর উদ্ধার করিতে উদাম 
করিয়াছিলেন, তাহা! অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে । বোধ হয় ফেরিস্তায় এ বিবরণ নাই বলিয়া মহোদয় 

এলকিনষ্টোন তাহা প্রকটিত করিতে গারেন নাই। 
20110105607165 131507 0 10015, 2৮, 94. £00. 
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'মিবারের পূর্বতপ্রান্তিস্থিত ছুর্গম গিরিপথ দিয়া আপন সেনাঁদল চালিত করিলেন; ইহাঁতে 
তাহার সমূহ ক্ষতি হইল। সেই প্রদেশ এতদূর জটিল যে, তন্মধ্য ইইতে বহি্ত 
হইতে না পারিয়া যবনর়াজের অনেক সৈন্য একবারে অবর্ণ্য হইয়া পড়িল অনেকে 

পঞ্ন্ব প্রাপ্ত হইল। যাহা হউক, বিপুল ক্ষতি ও বিষম কষ্ট শ্বীকার করিয়া তিনি 
শিঙ্গোলি নামক স্থানে আপন সেনাদল সন্নিবেশিত করিলেন। হামির সৈন্যে সেই 
স্থলেই যাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরন্ধ হইল। 
হামির একাকী প্রচণ্ড কেশরীর ন্যায় যবনসেনাকে দলিত করিতে লাগিলেন। সেইস্থলে 
মালদেবের তনয় হরিষিংহের সহিত তিনি এক ঘোর দ্বন্ুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্ত 
মে যুদ্ধে প্রথম আক্রমণেই হতভাগ্য হরিসিংহ তৎকরে নিপাঁতিত হইলেন। 

হতভাগ্য মালদেবের অন্নয়বিনয়ে ভুলিয়া যবনরাজ থিলিজি অতি অশুভক্ষণেই 
বীরবর হামিরের রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি যে আশা করিয়া সেই 
কঠোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। হামিরের প্রচণ্ড বাহুবলে 
পরাজিত হুইয়া অবশেষে তাহাকে তংকরে বনদিত্ব পর্যযস্ত শ্বীকার করিতে হইয়াছিল। 
হামির জয়ী হইলেন। রিজ্বিত যবনরাঁজকে বন্দী করিয়। লইয়া চিতোরের কারাগারে 
নিক্ষেপ করিলেন । তথায় তিনমাষ কঠোর কারাবাসযন্তরণা সহ রিয়া! যবননৃপতি অবশেষে 
আজমির, রিশ্থত্বুর, ন/গোঁর ও শুয়োপুর এবং পঞ্চাশলক্ষ টাকা ও একশত হস্তী আপনার 
'নিক্ষয়স্বক্ধগ প্রদান করিয়। মুক্তিলাভ করিলেন । তীহাকে বিদায় দিবার সময় তেজন্থী 
হামির সদর্পে বলিলেন,_“মনে করিরেন না! যে, আপনি দিক্লির সম্বাট বলিয়া ভঙ্গ 
আপনাকে মুক্তিদান করিলাম । আপনার ন্যায় শত্রর শত সহস্র আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিবার জন্ত আমার অসি নিরস্তর উদ্যত থাকিবে । আপনি বৃথা যদগর্ধে উন্মত্ত হইয়! 
চিতোরপুরীকে আপনার রাজ্য ভাবিয়া অধিকার করিতে আধিয়াছিবেন বলিয়া, 
আপনার এত হুর্দশ! করিলাম; ইহাতে আপনার সমুচিত অরমাননা হইয়াছে, সন্দেহ 
মাই। পারেন যদি এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্ত আরার আমার রাজ্য 
আক্রমণ করিতে আসিরেন? হামির আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত চিতোরের 
বহির্ভাগেই দণ্ডায়মান থাকিরে ।” 

মালদেরের সমন্ত উদ্যম রিফল হইল5 তখন তদীয় জ্গো্টপুত্র রনবীর হামিরের 
অধীনতা স্বীকার করিবেন । হামির তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং যাহাতে নিজ 
্বশুরকুল যথোধযুক্ত মর্যাদার সহিত জীবিকা নির্ধা করিতে পারেন, তছৃপষোগী 
আহকৃল্যস্বূপ নিমচ, জিরণ, রতনপুর ও কৈরার প্রস্ৃতি কতিপয় জনপদ তূমিবৃত্তি 
প্রদান করিলেন । যেই ভূমিবৃত্তির দানপত্র স্বাক্ষরিত করিবার সময় তিনি শ্তালককে 
বলিলেন “রশ্বস্ততারে আমাকে সেরা করিতে থাক এবং আপনাকে প্রতিপালন কর। 
এককালে তুমি তৃর্কির দাঁযরূপে অরশ্থিত ছিলে ) কিন্তু আঁজি একজন তোমার স্বধর্শীন্বিত 
হি ষেবায় নিরত হইলে। তোমার পিতার শাসনকর্তৃত্ব বিলুপ্ত হইল ভাবিয়া তুমি 
ছঃখিত হইতে পার) কিন্তু ভাবিয়া দেখ, এ রাজ্য কাহার? কাহার রাজ্য আমি 
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অধিকার করিলাঁম ? ইহা তআমারই রাজ্য; স্থতরাং আমি তাহা ফিরিয়া পাইলাম 
বলিতে হইবে। যে মিবাঁরের শৈলগাত্র আমার পিতৃপুরুষদিগের শোঁণিতে আর্দ হইয়া 
গিয়াছে, আজি সৌভাগ্যলক্ীর অন্ুকম্পায তাহ প্রাপ্ত হইলাম; এবং সেই সৌভাগ্য- 
ক্জ্রীই আমাকে ইহাতে নিরাপদে রক্ষ। করিবেন। তুমি ভাখিও না ষে, রমণীর পুজ। 
করিতে যাইয়া আমার পূর্বপুরুষপিগের ন্যায় রাজ্য ধন বিসর্জন করিব।” ভগিনীপতির 
উপদেশবাক্য বনবীরের হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত হইল। তিনি তাহার সার্থকতা 
সম্পাদন করিবার জন্ত মিবার-রাজ্যের কল্বের বৃদ্ধি করিতে: ক্ৃতসন্বল্ন হইলেন এবং 
অতি অল্পকালের মধ্যেই ভীনসহর পুনরধিকার করিয়া মিবারের অন্তু করিয়া দিলেন। 
এইরূপে বীরবর হানিরের অসীম পরাক্রম-প্রভাবে মিবারের পূর্ধ্ণগৌরব পূর্ণভাবে পুনঃ 
স্থাপিত হইল। তত্দর্শনে রাজস্থানের সমগ্র রাজন্তসম৷জ পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া 
স্বেচ্ছাবশতঃ হামিরকে বিবিধবিধানে পুজা প্রেরণ করিলেন এবং আবশ্তকমত আপনাপন 

সেনাদল প্রেরণ করিয়া তাহার সহায়তা করিতে লাগিলেন । 

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র হামিরই ততকালে প্রবল বিক্রমশাঁলী নৃপতি 
ছিলেন। ভারতের অন্যান্য প্রাচীন হিন্দুরাজবংশ যবনের উৎপীড়নে চূর্ণবিচুর্ণিত 
হইয়। গিয়াছিল। মারবার ও জয়পুরের বর্তমান নৃপতিগণের পূর্বপুরুষগণ এবং বুন্দি, 
গোয়ালিয়র, চন্দেরি, রাইপিন, শিকড়ি, কান্নী ও আবু প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিগণ অতি 

বিনীতভাৰে চিতোরের সর্ভৌম নরপতি মহারাজ হামিরকে পূজ1 করিয়া, তাহার সমস্ত 
আদেশ অবিচলিত-চিত্তে বহন করিতেন, এবং আপনাপন সেনাদল লইয়া তাহার 
সাহাধ্যার্থে শক্রপমরে অবতীর্ণ হইত্েন ! 

যে ছুর্দিনে ভারতের স্বাধীনতা-হার তাঁতারের গলদেশে অর্পিত হইল; সেই দিন 

মিবাররাজ্যের পুর্ব প্রতাপ অনেকাংশে মন্দীভূত হইয়! পড়িল। সে প্রতাপ অতি বিপু 
ও প্রচণ্ড ছিল বটে ; কিন্তু তাহার অপচয়ে মিবারের কিছু বিশেষ ক্ষতি হয় নাই; কেন 
না একদিকে যেমন তাহা'র হাস হইল অপরদিকে সেইরূপ রাজ্যের অখণ্ড প্রতূড়া 

পর্ণভাঁবে দৃ়ীক্কৃত হইল । ধরিতে গেলে, এরূপ দৃীকরণ বীরবর হামিরেরই রাজত্বকালেই 
অনুষ্টিত হয়। মিবারের এই সুদৃঢ় প্রভৃতা বাবরের অভ্যুদয়কাল পর্য্যস্ত অব্যাহত ছিল। 
এই সময়ের মধ্যে অনেকগুলি গৌরবান্বিত নৃপতি মিবারেক্স সিংহাসনে সমারোহণ 
করিয়াছিলেন। তাহার! যদিও নিষষণ্টকে রাজ্যোপভোগ করিতে পারেন নাই, ঘদিও 
ম[লব, গুর্জর ও দিল্লির যূবন নৃপতিগণ বারবার তাহাদিগের বৈরাচরণ করিয়াছিল, 
তথাপি চিতোরের সে সুদৃঢ় প্রভৃতা কিছুতেই বিভগ্ন হয় নাই। চিতোরের নৃপতিগণ 

পর্যায়ক্রমে সেই সমস্ত শত্রকুলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ 

দিল্লির সিংহাসন লইন্া যে সময় খিলিজী, লোভী ও শূরবংশীয় যবন নৃপতিগণের ঘোরতর 
অন্ত্বপ্রব সমুদূত হয়, দে সদয় মিবারের অবস্থা অনেক পরিমাণে উৎস্ষ্ট হইয়াছিল, 

কেননা। সেই বিষম গৃহবিচ্ছেদের ন্ুযোগন্রমে মিবারের নৃপতিগণ আপনকদিগের সেই 
সুদৃঢ় প্রভৃতা আরও দ্বিগুণতরন্ূপে দৃড়ীক্কৃত করিতে পারিয়াছিলেন। তখন তাহারা 
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শুদ্ধ স্বদেশের শত্রুদলের আক্রমণ ঘোরতররূপে ব্যাহত করিয়! ক্ষান্ত থাকিতেন না) এমম 

কি আপনাদের বিজন্বিনী সেনা লইয়! দিখ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন এবং একদিকে 
নাগরকোটের গিরিগাত্রে অপরদিকে দিল্লির সিংহ্বারে আপনাদিগের জয়নিদর্শন অধ্থিত্ত 
করিয়া! আসিত্েন। শ্রী সময়ের মধ্যে মিবাররাজ্য যে, শুদ্ধ শাস্তি সম্ভোগ করিয়াছিল, 

তাহা নহে, সৌভাগ্যলক্ষ্ীর সুপ্রসাঁদবলে তাহায় অধিবা'সিগণ শ্রীবৃদ্ধির উচ্চতম সোপানে 
সমারূঢ় হইতে পারিয়াছিল। কেন না উক্ত সম্গয়ে মিবাররাজ্যে যে কয়েকটা বিশাল 
চৈত্য ও বিজয়ম্তস্ত নির্দিত হইয়াছিল, তাহাদের ব্যয়বাহুল্যের বিষয় অনুধাবন করিলে 

আমাদিগের এই উক্তির যাথার্য সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইতে পারিবে । তৎকালে প্ররূপ এক 
একটা বিজয়ন্তপ্ত নিষ্্বাণ করিতে এক একজন নৃপতির রাঁজত্বকাঁলের সম্গগ্র আয় বিনিয়োগ 

করিতে হইত এবং তাহা মিবারের তাত্কালিক রাঁজভূমির দশ বংসরের আয় ব্যবহার 
করিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত কি ন, সন্দেহ1 পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, একমাত্র 
পদ্মিনীর প্রাসাদ ভিন্ন মিবারের শোতনীয় আর আর লমন্ত অট্টালিকাই ছুর্দর্ষ আল্লা-উদ্দীনের 
কঠোরতর ছুরাচরণে বিভগ্ন হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু আমর দেখিতে পাঁই যে, তত্তিন 
আর একটা অট্টালিকা! তাহার প্রচণ্ড বিদ্বেষবন্থি হইতে নিষ্কৃতিলাঁভ করিতে পারিয়াছিল। 
সেটী একটী জৈন ধর্দীলয়; জৈনসম্প্রদায়ভৃক্ত সভ্য এবং দেশীয় অন্তান্ সন্তান্ত লোকের 

বিশেষ আনুকুল্যে তাহ! প্রতিষ্ঠিত, হইয়াছিল ! কি জন্য যে ইহা সেই সার্বজনীন সংহার 
কালে ছরাচার ঘবনরাজের বিদ্বেষবন্ধি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল, ভাহা ভাবিয়! স্থিত 
করা যার না । বোধ হয় জৈনদিগের একেশ্বরবাদিন্ভার জন্তই আল্লা-উদ্দীন তীহাদিগের 
পবিত্র ধর্ম্যন্দিরকে ধ্বংস করেন জাই। প্র সকল অট্রালিক! দর্শন করিলে স্পষ্টই 

প্রতীত হইবে বে, শিশোদীয় নৃপতিগণ শিল্পশাস্ত্রের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন; 
বিশেষতঃ স্থপতিশিক্ তাহাদিগেরর নিকট অভীব আদরণীয় ছিল। তৎকালে ভূমিস্ব ভিন্ন 
হিন্দুন্পতিগণের অন্য কোনরূপ বিশেষ আয় ছিল নট কিন্তু কেবলমাত্র ভূমিলব্ধ আয় 
হইতে কি প্রকারে যে, এত বিপুল ব্যয়ের সংযোজনা করিয়াও তাহারা আপনাদিগের 

তথোক্ত বৃহৎ সেনাদল সংরক্ষণ হরিতে পারিতেন, তাহা চিন্তা করিতে গেলে হৃদয় 

বিস্ময়ে অভিভূত হুইয়! পড়ে! অতএব নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শিশোদীয় 
নৃপতিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া! অক্ষুণ্ন শ্রীসমৃদ্ধি সম্ভোগ করিয়া আপনাঁদিগের রাজ্য অতি 

ধীর, বিচক্ষণ ও স্ুশৃঙ্খলভাবে শাসন করিয়াছিলেন; অন্তথ! উত্তরূপ সংকীত্িসমূহের 
প্রতিষ্ঠা আর কোন প্রকারেই সম্তাবিত হইতে পারে না। সেই উন্নত ও সমৃদ্ধ অবস্থায় 
মিবারের প্রজাবর্গও আপনাদিগের নৃপতির স্তায় কীর্তিস্তস্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছে । 
কিন্ত কালের কঠোর হন্তের প্রচণ্ড প্রহারে দে সকল কীর্তিত্তস্ত আজি চূর্ণবিচূর্ণিত ও 
বিধ্বস্ত ;-_আজি রাজস্থানের পরিত্যক্ত ও বিজন ছুর্গম প্রদেশসমূহে তাহাদিগের 
ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া! ধায় । গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির উচ্চতম আমনে আরোহণ পূর্বক 
দীর্ঘকালব্যাপী হুখময় রাজ্য সম্ভোগ করিয়া মহারাজ হামির পরিণত বয়সে ইহলোক 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। হাসির অতি বীর, তেজন্বী, সাহসী ও সুদক্ষ নরপতি 

৯ 



১৫৮ রাজস্থান। 

ছিলেন । তাহার & সমস্ত সুন্দর গুণগরিমার বিবরণ মিবারবাদিগণের মুখে শুনিতে 

পাওয়া যায়। আজিও তাহারা গিহেলোটকুলের অন্তান্ত প্রাতঃল্মরণ্য নৃপতিগণের 
পৃবিত্র নামমাঁলার সহিত বীরবর হামিরের নাম জপ করিয়া! থাকে । 

হাঁমির পরলোকগত হইলে তাঁহার জো্টপুত্র ক্ষেত্রসিংহ পিতৃ-প্রদত্ত বিশাল রাজ্যতার 
প্রাপ্ত হইয়া সম্বৎ ১৩২১ (খৃঃ ১৩৬৫) অন্দে চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। 
বালক ক্ষেত্রসিংহ আপন দক্ষতাসাহায্যে অতি অন্নকালের মধোই পিতার অন্গরূপ পুত্র 
হইয়। উঠিলেন। অন্নকালের মধ্যেই পিতার প্রচণ্ড জিগীষা, বীরতা ও তেজস্থিতার 
অনুকরণ করিয়৷ তিনি আজমির ও জিহাজপুর জয় করিলেন এবং মগুলগড়, দশুরি ও 

সমগ্র চম্পন আপন বিরাট রাজ্যের পুনরস্তভূক্তি করিয়া লইলেন। বাকরোল নামক 

স্থানে দিন্লীশ্বর হুমাযুনের * সহিত তাহার একটা যুদ্ধ সমুদ্ূত হয়) সেযুদ্ধে তিনি দিল্লির 
বিশাল সেনাদলের উপর সপ্পূর্ণর্ূপে জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ছূর্ভাগ্য 

বশতঃ তাহার সেই বিজয়গৌরব, সেই বীরত্ব ও তেজস্থিতা অতি সামান্ত ব্যাপারেই 
পর্যবসিত হইয়া গেল-_ভীহাঁর অমূল্য জীবনের পবিত্র গ্র্থী' অকালে ইহলোক হুইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িল। মিবারের অন্ততূ্তি বুনাওদা নামক জনপদের হারবংশীয় সামন্ত 
রাজের ছুহিতার সহিত ক্ষেত্রসিংহের শুভ পরিণয়সত্বন্ধ স্থির হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 
সে অমঙ্গলময় 'সন্ন্ধ সংবদ্ধ হইতে ন! হইতে ছুরাশয় হার সর্দার তাহাকে গুণ হত্য। 
করিল। €কান্ পাশবী প্রবৃত্তির পরিপোষণ করিবার জন্য ষে দুরাচার আপনার রাজার 
হদয়শো ণিত পাত করিল, তাহা! বুঝিতে পারা যায় ন!। 

আততায়ী হার সামন্তের নৃশংসাচরণে ক্ষেত্রসিংহ অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত 
হইলে রাণা লাক্ষ সন্বৎ ১৪৩৯ (খুঃ ১৩৮৩) অন্দে চিতোরের সিংহাসনে লমারোহধ 
করিলেন। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াই রাণ! লাক্ষ মেরবারা নশমক পার্বত্যপ্রদেশ 
জয় করিলেন এবং তত্প্রদেশের প্রধান হুর্ন বিরাটগড়কে ধ্ৰংস করিয়। তাহার ধ্বংসরাশির 
উপর প্রসিদ্ধ বেদনোর ছুর্গ স্থাপন করিলেন। কিন্ত এতদপেক্ষা আর একটা মহত্তর 

ও অত্যাবস্কীয় ব্যাপারের অনুষ্ঠান করাতে তিনি বিশে খ্যাতি লাভ এবং আপন, 

* এ হুমাদুন কে? ভারতীস্ন ইতিবৃত্তে খৃষ্টীয় ১৩৬৫ অন্ধ ও ১৩৮৩ অব্ের মধ্যে কোন হুনাযুনেরই 

নামোলেখ দেখিতে পাওয়া যায় ন1। তবে মহাত্মা টড সাহেব এখানে কাহাকে হুমায়ুন বলিয়া নির্দেশ 

করিয়াছেন? স্থপ্রসিদ্ধ মোগলকুলে যে হুমায়ুন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইতিহীসজ্ঞ মাত্রই াহার বিষয় অবগত 

আছেন এবং তিনি যে থৃষ্টায় ফোড়ণ শতাব্দীতে অভাখিত হয়েন, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। 

সুতরাং স্পষ্টই প্র্তীত হইতেছে যে, তিমি এস্লে কখনই নির্দিষ্ট হয়েন নাই । পণ্ডিতবর এলফিনষ্টো 

প্রণীত প্রদিদ্ধ ভারতেতিহাসে দেখিতে পাওয়া ঘায় যে, দিদলীঙ্গর নাসিরুদ্দীন তোগলুকের হুমায়ুন নামে এক 

পুর ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ভিনি ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে সমারড় হয়েন। কেবল সময়ের 

কিছু অনৈকা ব্যতিরেকে আর আর প্রায় সকল্গ বিষয়েই সেই হুমায়ূনের সহিত টড, কথিত হুমায়,ণের 

সৌসাদৃপ্য দেখিতে পাওয়! যাইতেছে। তিনি বৃদ্ধ বয়সে দিললি-সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিজেন এবং দেড় মাস 

পরেই পরলোক গসন করেন । স্থলে বোধ হইতেছে যে, নেই হুমায়ূনই দির্দিষ্ট হইয়াছেন | যদিও তিনি 

১৩৯৪ থৃষ্টাবের পূর্ব্বে রাঁজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন নাই ) তথাপি তিনি যে, ১৩৬৫ ৃষ্ঠান্ধে জীবিত ছিলেন, 

তাহা কোন মতেই অসন্থব হইতে পারে না? 
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মিবাঁর।, ১৫৯ 

রাজ্যকে সমৃদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাণ ক্ষেত্রসিংহ কর্তৃক ভিলদিগের-নিকট 
হইতে যে চম্পনপ্রদেশ আছ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহার অভ্যন্তরস্থ জবরানামক স্থানে রৌপ্য 
ও টিনের একটী আকর আবিষ্কৃত হয়। এরূপ কথিত আছে যে, এ সকল আবরে 
সপ্তধাতু * অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত; কিন্তু এক্ষণে তাহা আতিশয়োক্তি 
বলিয়া অনুমান হয়। স্বর্ণের ত কোন নিদর্শনই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে 
রৌপা, টিন, তাম্র, সীস ও রসাপঞ্জন বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হইয়। থাকে বটে? কিস্ত 
ঘেরৌপ্য ও টিন একই খনিজ পদার্থে সমুৎপন্ন হইত, এবং যাহাঁদিগের উভয়কেই বিশিষ্ট 
করিয়া লওখা! যাইত, অধুন1 প্রচুর টিন বিশ্লেষ করিলেও তাহা! হইতে অতি অক্পমাত্রই 
রজত নিষৃষ্ট হইয়া থাকে 11 

লাক্ষ রাণার শাসনকালে মিবারের যেরূপ বিপুল শ্্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সেইরূপ 
তিনি গৌরবও অর্জন করিতে সক্ষম হ্ইয়াছিলেন। এরূপ গৌরবার্জনে তাহার 
বীরত্ব, মহত্ব ও তেজস্বিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অস্বরের অন্তর্গত 

নগরাচল $ নামক স্থানে শঙ্কলাবংশীয় কতকগুলি প্রবল পরাক্রান্ত রাজপুত বাস 

করিতেন, রাণা লাক্ষ তাহাদিগের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়া! তাহাদিগকে পরাস্ত 

করিয়াছিলেন। কেবল যে সজাতির বিরুদ্ধে তাহার অসি উদ্যত হইয়াছিল, তাহা নহে 3 
দিলীশ্বর মহম্মদ শাহ লোড়ীর প্রতিকূলেও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং 
বেদনোর নামক স্থানে সম্রাটের সেনাদলকে ঘোরতররূপে পরাভূত করিয়াছিলেন । 
লাক্ষরাণা যেরূপ বীর ছিলেন, সেইরূপ বীরোচিত পবিত্র কার্ধেই আস্মজীবন উৎসর্দ 
করিয়া গিয়াছেন। এসকল সমরঘটনার কিছুদিন পরেই ছুর্দোস্ত ষবনগণ পুণ্যতূমি 
গয়াক্ষেত্র আক্রমণ করিল। পাপিষ্ট শ্নেচ্ছকর্তৃক আধ্যগণের পবিত্র তীর্থস্থান আক্রান্ত 

হইল, পাপ যবনগণ আর্চ্যের সনাতনধন্্ম বিনষ্ট করিবার উপক্রম কত্ধিল, ইহাতে কি 
স্বধন্মীঙ্থুরাগী, আর্ধ্যবীরগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ? অচিরে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে 

এক তুমুল সংঘর্ষ সমুদ্তত হইল; ক্ষত্রিয় বীরগণ স্ব ব্ব সেনাদল' লইয়া যবনের কলুষময় 

কবল হইতে পুণ্যতৃমিকে উদ্ধার করিবার জন্ত সদস্তে ধাবিত হইলেন ) বল! বাহুল্য যে, 
পপ 

* বর্ণ, রূপাঞ্চ তাত্রঞচ রঙ্গং যশদমেব চ। 

মীদং লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবে। গিরিসম্তবাঃ ॥ 
ভাবপ্রকাশ। 

কখিত আছে এই সপ্ত ধাতুর সহিত নাতটা গ্রহের বিশের নঙ্গতি আছে। | 

1 কমলার আবাসডূমিম্বরূপ এই সকল আকর অনেক দিন অবধি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়! রহিয়াছে। 
আজি সে সকল স্থল ছুর্গম অরণ্যে পরিবৃত। কেহই নাহ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে ন। 
তত্রতা অধিবাসিগণ সেই সকল খনির অধিষ্ঠাত্রী দেবীদিগের যে সকল মন্দির ও প্রতিমৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিল, এখন দে সমন্তই ভগ্ন হইয়া রহিয়াছে। দিনাস্তে কেহ একটা বনফুল দিয্াও তাহাদিগের পুজী করে 
শা। তত্রতা ভিলগণ সেই দকল পুরাতন দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়! নূতন নৃতন দেবতাকে পুজ। করিতেছে) 
তাহারা ভগবতী লক্ত্ীর পৃজাবিধি ছাড়িয়া এখন শীতলামাতার পুজা করিয়। থাকে । 

2 বুনঝুম) লিংহবান ও নুর্বাণ লইয়াই প্রাচীন নগবাচল জনপদ সংগঠিত ছিল । 



৩৬০ | রাঁজস্থান। 

শিশোদীয় বীর লাক্ষ তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম | রাঁণা সেই ভীষণ ধর্ববিগ্রহে অতুল 
বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অবশেষে সেই সংগ্রামস্থলেই জীবন উৎদর্গ করিলেন। তাহার সেই 
স্বধন্মীনুরাণিতা ও স্বদেশপ্রেমিকতার জন্ত তাহার নাম মিবারের প্রসিদ্ধ ও প্রাতংম্মরণ্য 

নৃুপতিগণের পবিত্র নাঁমমালায় এক উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । তার যেরপ প্রগাট 

স্বদেশপ্রেমিকত1, সেইরূপ গভীর শিরত্রিয়তাঁও ছিল। ম্বদেশের শোভাবর্ধন করিবার 
নিমিত্ত তিনি যে সকল শিল্পকার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, আজিও তৎসমুদায় 
সমভাবে বিদ্যমান থাকিয়! তাহার সেই গৃভীর শিল্প-প্রিয়তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে। রাজ্যের অনেক স্থানে অনেক প্রকাঁও প্রকাণ্ড পুষ্করিণী ও কৃত্রিম সরোবর 
তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত জলাশয়ের জলরাশি অবরুদ্ধ রাখিবার জন্ত রাণা 
তৎসমুদায়ের তীরভাগে বিশাল পোস্তা স্থাপন করিয়াছিলেন । এতদ্বাযতীত বিদেশীয় শক্রকুলের 
আক্রমণ হইতে মিবারভূমিকে স্থন্দররূপে রক্ষা! করিবার জন্য তিনি রাজ্যের স্থানে স্থানে 
প্রচণ্ড ছূর্ম নির্মীণ করেন। কমলার আশ্রক্তুমি পূর্বোক্ত আকর হইতে ষেবিপুলবিত্ত উদ্ভূত 
হইত, তাহা তিনি স্বদেশের উন্নতি ও মহোপকারসাধনেই ব্যপিত করিতেন। বিশেষতঃ 
দু্র্য আল্লাউন্দীনের কঠোরতর ছুরাচরণে যে সমস্ত শোভনীয় প্রাসাদ ও দেবমন্দির 
বিধ্বস্ত হইয়াছিল, মহারাজ লাক্ষ উক্ত বিপুল বিত্তের আম্কুল্যে তংমমুদায়কে পুনর্গঠন 
করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। স্থরসুন্দরী পদ্থিনীর সুন্দর প্রাসাদের গঠনপ্রণাণীর 
অনুকরণে তাহার যে একটা সুদর্শনীয় প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ 
আজিও দেখিতে পাওয়া যার। এতস্িন্ন রা বিপুল ব্যয় স্বীকার করিয়া একটা প্রকাণ্ড 
্রহ্মমন্টির স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মন্দির অদ্বিতীয় একেশ্বর ভগবান্ ব্রঙ্গার নামে 
উৎ্্ট হইয়াছিল বলিয়! তন্মধ্যে কোনরূপ দেবদেবীর প্রতিমা সংস্থাপিত হয় নাই। 

বোঁধ হয় এই জন্যই ইহা হিন্দুবিদ্বেষী নৃশংস আক্রমণকারিগণের প্রচণ্ড বিদ্বেধানল 

হইতে রক্ষা পাইয়াছে; নব ইহা অদ্যাপি কখনও সমভাবে বিদ্যমান থাকিতে 
পারিত ন1। 

রাণা লাক্ষের অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি সমুদ্তূত হইয়াছিল। সেই সকল 

সস্তানসন্ততি কালে প্রাছ্ভূ্তি হইয়া রাবস্থানের ভিন্ন ভিন গ্রদেশে স্ব নামে এক একটা 
স্বতন্ত্র স্বতন্্ গোত্র স্থাপন করিয়। গিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে লুনাবৎ ও ছুলাবৎগণ 

বিশেষ প্রসিদ্ধ। আজি অগুণাপানোরের সন্নিহিত এবং আরাবল্লির অন্যান্য প্রদেশের 
গিরিত্রজনিবাপী স্বাধীন ভূম্যধিকারীগণ সেই লুনাবৎ ও ছুলাবৎ নামে আত্মপরিচয় প্রদান 
করিতেছে * | লাক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম চণড। চড সর্বজ্যেষ্ঠ হইলেও পিতৃরাঁজ্যে অভিষিক্ত 
হয়েন নাই। কিন্ধপ ঘটনাচক্রের আবর্তনে যে উত্তরাধিকারিত্বের চিরন্তনী বিধির 
ব্যভিচার হইয়াছিল, এবং তন্নিবন্ধন মিবাররাজ্যে কিকি অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল, 
তাহার যথাযোগ্য সমালোচন! নিম্নবর্তী অধ্যায়ে প্রকটিত হইল। | 

ক চ্লনের সন্নিকট কানোরের সারঙ্গদেবত সর্দার ও সিন্দ নদের তীরস্থ পোনঘারের সামস্তরাজগণ 
রাণা লাক্ষের বংশে দমূড্ূত হইয়াছিলেন। 



ষষ্ঠ অধ্যায়। 

রাজপুভদিগের নারীবিষয়ক শিষ্টাচার )-_মিবারে জ্যেষ্ঠ পুজের উত্তরাধিকারিস্ব-বাবস্থার বিপর্যয় )ন্যায়সন্মত 
উতদ্তরাধিক!রী চণ্ডের পরিবর্তে কনিষ্ঠ শিশু মসুলজির মিংহামন-প্রাপ্তি ) মিবারে রাঠোরদিগের অন্থ।য় 
আধিপত্য-নিবন্ধন নানাপ্রকার গোলযোগের উৎপত্তি ;- তাহাদিগকে চিতোর হইতে দুরীকরণ করিয়া 
চণ্ডের মুন্ধরনগরাঁধিকার ১--মিবার ও মারবাঁররাজ্যের মধ্যে পরম্পরের বৈষয়িক মন্বদ্-বন্ধন ;-- 
মকুলজির রাজ্যশাসন--তাহার হত্যা-বৃত্াস্ত। 

অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, যাহার! স্ত্রীজাতির বিশেষ অনুরাগী, তাহীরা 
সর্বাপেক্ষা 'অধিক সভ্য । যদি এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিতে হয়, যদি স্ত্রীজাতির 
প্রতি অন্রাগ ও শিষ্টব্যবহারের পরিমাগক্রমে জাতীয় সততার তুলনা করিতে হয়, 
তাহা হইলে রাজপুতদিগকে মত্যতার অগ্রনায়ক বলিয়া! অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে। 
রমণী রাজপুতের হৃদয়ের আরাধ্যদেবতা; সে দেবতার নামান্য মাত্র অবমাননা হইলে, 

তাহার মম্মানোপযোগী শিষ্টাচারের সামান্যতম ব্যভিচার হইলে তেজন্বী রাজপুতের 

হৃদয় বিষূম রোষানলে প্রজলিত হইয়া উঠে) এবং যতক্ষণ না সেই অবমানকর্তার 
হৃয়-শৌণিত সে রোষানল নির্বাণ করিতে পারেন, ততক্ষণ তাহার কিছুতেই শান্তি 

নাই,_কিছুতেই বিরাম নাই। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া সামান্য বিদ্রপচ্ছলে এই 
শিষ্টাচারের ব্যত্যয় করিয়াছিল বলিয়া একজন হৃদয়ের বন্ধুও ভীষণ শক্ররূপে পরিগণিত 

হইয়াছিল। যে রাঠোর ও কুশাবহগণ অনেকদিন ধরিয়া এক অভিন্ন সৌহারদযসত্রে 
গ্রথিত ছিলেন, গ শি্টাচারবিরোধী বিদ্রপাত্্ক বাক্য হইতে তাহারা পরম্পরের 
প্রচণ্ড শত্রু হইয়া! ধরাড়াইলেন। তাহাতে তাহাদিগেঁর উভয়েরই অধঃপতন হইল। 

যখন তাহারা একত্রে মিত্রভাবে অবস্থিত ছিলেন, তখন তীহাদিগের একীতৃত 

বল এত ছুর্র্য হইয়! উঠিয়াছিল যে, প্রচণ্ড মহারাষ্তীয়গণ ততসগ্ধুখে তৃণের ন্যায় 

উড়িয়া! গিয়াছিল। কিন্ত সেই অনর্থকর বিবাদনিবন্ধন যখন তাহারা পরম্পরে বিচ্ছিন্ন 

হইয়া পড়িলেন) তখন সেই মহারাষ্রীয়গণ, সুযোগ পাইয়া তীহাদিগের উভয়কেই 

পরাভূত করিয়া তাহাদিগের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিল। অতএব বুঝিতে হইবে যে, 

তেজম্বী রাজপুতের পক্ষে এ রম্গীবিষয়ক শিষ্টাচার সামান্ত নহে। রমণী সম্বন্ধ অতি 

সামান্য পরিহাস করাতে মিবারেশ্বর রাগ! লাক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডের হৃদয়ে যে 

ভয়ানক অগ্নি জাণিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অল্পে নির্ধাপিত হয় নাই। তাহাকে 
(নিবাইতে যাইয়া রাজ্যের একটা চিরন্তন বিধির ব্যভিচার হইল,-এবং এতন্িবন্ধন 
মিবারের যে বিষম অনিষ্ট সাধিত হইল, মোগল বা মহারা্ীয়গণের আক্রমণ হইতে 
সেব্বপ অনিষ্ট কখন হইতে পারে, কি না সন্দেহ। নর 



১৬২ রাজস্থান । 

স্থখে দুঃখে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিয়া রাঁণ। লাক্ষ বার্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন 1? 

এক্ষণে তিনি অনর্থকারিণী বিষয়চিস্তা ত্যাগ করিয়া! পরমার্থচিন্তায় মনোনিবেশ পুর্ব্বক 
চরমে শান্তিময় জীবন সম্ভোগ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাহার পুত্র ও 
পৌত্রগণ ষথাযোগ্য বৃত্তি ও তূমিসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া পরমাননো কালযাঁপন করিতেছেন, 
এখন আর তাহার কিসের চিন্তা? এখন একমাত্র, জোষ্ঠপুত্র চণ্ডকে যৌবরাজ্যে 
অভিষেক করিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ঈশ্বরোপাসনায়, নিরত হইতে পারেন। 
কিন্ত বিধাতা! বাদী হইয়৷ আবার তাহাকে সেই সৃংসার-আোতের প্রচণ্ড ঘুর্ণিপাকে নিক্ষেপ 
করিলেন। তাহাতে তাহার পরমার্থচিস্তার ব্যাঘাত ঘটিল, তাঁহার শাস্তির পথে কণ্টক 
পড়িল !_তিনি সে বিষময়ী সংসার-চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও পাইতে পারিলেন ন1।, 

একদা! রাণা লাক্ষ আপন মন্ত্রী, পারিষদ ও সন্্রান্ত সামস্তগণে পরিবৃত হইয়। রাজসভায়. 
বিরাজ করিতেছেন, এমন সময়ে মাঁরবার-রাজ রণমল্লের নিকট হইতে “নারিকেল” লইয়া 
একজন দুত তথায় উপস্থিত হইলেন। রাণা যথাযোগ্য সম্মান ও সম্্রমসহকারে সেই 
প্রজাপতির প্রিয় দূতকে "অভ্যর্থনা করিয়া মারবার-রাজের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর 
তাহার প্রক্কত দৌত্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দূত কহিলেন “মহারাণার: 

জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ চণ্ডের সহিত নিজ ছুহিতাঁর পরিণয়সন্বন্ধ স্থির করিয়া মহারাজ 

রণমলল এই নারিকেল ফল প্রেরণ করিয়াছেন।” চণ্ড তখন রাজসভায় উপস্থিত 
ছিলেন না) সুতরাং রাণ! দূতকে কিয়ংকাল অপেক্ষা! করিতে অনুরোধ করিয়া ধীরনত্র- 

বচনে কহিলেন “চও এখনই আসিয়া এ প্রস্তাবে সম্মতিদান করিবেন ।৮ তৎপরে তিনি 
নিজ গুন্ফ মর্দন করিতে করিতে পরিহাঁসচ্ছলে বলিলেন “আমার বোঁধ হয় যে, আমার 
মত শ্বেতশ্মশ্রল বৃদ্ধের জন্য আপনারা এরূপ খেলার সামগ্রী প্রেরণ করেন ন11৮ রাঁগা' 

লাক্ষের এই মধুর কৌতুকাবহ' বচন শ্রবণ করিয়া সভাসীন ব্যক্তি মাত্রই পরমানন্দে 
পুলকিত হইলেন এবং তীহার সেই রসসিক্ত বাক্যের বারবার প্রশংসা করিয়া সকলে 

তাহার আন্দোলন করিতে লাগিলেন । এইরূপ আন্দোলন হইতেছে, এমন সময়ে, 

চণ্ড সভাতলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিলেন। পিতা! কৌতুকের বশবর্তী 
হইয়াও যে সন্বন্ধকে মুহূর্তকালের জন্তও আপনার বলিয়া ভাবিয়াছেন, সে সন্বন্ধে পুক্র 
কি প্রকারে আবদ্ধ হইতে পারেন? এই কুট চিন্তা চণ্ডের হৃদয়ে উদিত হইল) তিনি 
বারবার তাহার আন্দোলন করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে, সে বিবাছে সম্মত হওয়া 

তাহার কখনই উচিত নহে। তাঁহার এ সিদ্ধান্ত অচিরে রাঁণার কর্ণগোঁচর হইল। তিনি 

পুন্লের সে সিদ্ধান্তকে প্রগল্ভতা। মনে করিয়! বারস্বার তীহাকে নান! শিক্ষা প্রদান করিতে 

লাগিলেন; কিন্তু তাহার সমস্ত শিক্ষা ভন্মে পরিণত হইল) তিনি চণ্ডের দৃঢ় সন্কন্ 

কিছুতেই ব্যাহত করিতে পারিলেন না । রাণার উভয় সঙ্কট! একদিকে চণ্ডের কঠোর 
প্রতিজ্ঞ। ও সন্কর্ন; অপরদিকে মারবার-রাজ রণমল্লের ঘোরতর অপমান। সে অপমান 

ক্রমে ছুর্নিবার্ধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল ।. কেনন!| তাহার শতসহস্র উপদেশ, ক্নেহবচন, 

অনুরোদ, আদেশ--অবশেষে তীতি-প্রদর্শনও নিম্ষল হইয়া! গেল) দৃ়গ্রতিজ্ঞ চও 



মিবার। ১৬৩ 

কিছুতেই সে বিবাহপ্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন না। তখন রাঁণা পুত্রের প্রতি 

অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং রণমল্পকে অবমাননা হইতে মুক্তি দিবার জন্য অবশেষে 

্বয়ং সেই বিবাহ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কোথায় বার্ধক্যে বিষময় বিষয্- 
কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয্বা শাস্তিস্খে চরমজীবন অতিবাহিত করিবেন, তাহা ন! 

হইয়। আবার তীহাকে তাহাতেই ঘোরতর নিমগ্ন হইতে হইল ! যে পুত্রকে তিনি হৃদয়ের 
সহিত ক্পেহ করিতেন, যাহাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন ; সেই পুত্রের এইরূপ আচরণ ?- পুজ হইয়া! পিতার 
মুথছুঃখের বিষয় চিন্তা করিল নাঁ-পিতার মুখের দিকে চাহিল ন11--তবে সে পুন্রে 

কি উপকার হুইল? রাঁণা অতিশয় রুষ্ট হইলেন, রোষপরিতপ্ত হৃদয়ে পুক্রকে 
যথোচিত তিরস্কার করিলেন। তেজন্বী চওড নির্বাক- নিম্পন্দভাবে পিতার সে সম্ত 

তিরস্কার সহ্থ করিলেন। তাহার হৃদয় নিদারুণ অভিমানে ঘোরতর বিলোড়িত হইতে- 
ছিল, কিন্ত তিনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া দেই সমস্ত বিষদিগ্ধ তীব্র তিরস্কার শ্রবণ 

করিলেন; তখন একটীমাত্রও প্রত্যুত্তর করিলেন না। অবশেষে রাণা গম্ভীর কণ্ঠে 
বলিলেন “ভাল, আমিই সেই রমণীর পাণিগ্রহণ করিতেছি) কিন্ত তুমি নিশ্চয় জানিও, 
সেই রমণীর গর্ভে ষদি কোন পুত্রসন্তান প্রস্থত হয়, তাহা হইলে তোমাকে 
উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে ।-শপথ কর।” এই কঠোরবাক্যে 
তেজন্বী চণ্ডের মস্তকের একটা কেশমাত্রও কম্পিত হইল না) তিনি অচল--অটল-- 

স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অকম্পিতক্ঠে বলিলেন “ই, পিতঃ ! আমি ভগবান্ 
একলিঙ্গদেবের নামে শপথ করিয়। বলিতেছি যে, তাহা! হইলে আমার উত্তরাধিকারিত্বের 

সত্ব আমি আপনিই ত্যাগ করিব 1 

ভবিতব্যতার গুঢ় লিখন কে থণ্ডন করিতে পারে ? “বাদশবর্ষীয়া৷ বালিকা পঞ্চাশদর্ষীয 
বৃদ্ধের করে সমর্পিত হইল। এই বিচিত্র সম্মিলন হইতে যে পুত্র সমুভূত হইল) 
তাহার নাম মকুলজি । মকুলজি পঞ্চমবর্ষে উপনীত হইলে রাণা শুনিতে পাইলেন যে, 
যবনগণ পুণ্যতীর্থ গয়াধাম আক্রমণ করিয়াছে এবং সেই ছুরাচারদিগের কলুষিত গ্রাস 

হইতে পবিত্র ক্ষেত্র উদ্ধার করিবার জন্য ভারতবর্ধীয় অন্যান্ত নৃপতিগণ তদেশীভিমুখে 
গমন করিতেছেন । তখন রাণা লাক্ষও সেই কঠোরব্রত অবলম্বন করিয়া আপন 

চরমকাল পবিত্র করিতে সন্কর করিলেন। ভারতবর্ধীয় আরধ্্যনৃপতিগণের এরূপ বিশ্বাস 

ছিল যে, “শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে হইলে নরপতিদিগকে অসীম পাপকার্যের 
অনুষ্ঠান করিতে হয়|” অন্তিম বয়সে রাজ্যধন ও বিষয়বাসনা ত্যাগ পুর্বধক কঠোর, 

মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রতানুষ্ঠান, পরমার্থচিন্তা, তীর্থগমন ও দানাদি পুণ্যকার্যের 

অনুষ্ঠান না করিলে সে সমস্ত পাপের কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয় না। এই বিশ্বাস- 
নিবন্ধন তীহার। উক্ত প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ব হইতেন। কিন্তু ইসলাম-ধর্মাবলক্বী 
তাতারগণ যে দিন হিন্দুর সনাতন ধর্মকে কলুধিত করিবার উপক্রম করিল, এবং যে দ্দিন 
তাহারা ফেই ছুরভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য অমিবল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইল; 



১৬৪ রাঁজস্থীন। 

সেই দিন হিন্দু নরপতিগণের সেই চরম শীস্তিময় তাঁপসত্রত কঠোরতর বীরধর্ণে পরিবন্তিত 
হয়! পড়িল;)_ সেই দিন শতগ্র ও কাগ্গাঁরনদের বিশাল 'তীরভূমি তাহাদের 

প্রধানতম সীর্ঘনভূমি এবং গয়্াতীর্ঘের উদ্ধার তীহাদের প্রধান সাধন বিয়া নিরূপিত 

হইল | তাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস যে, যদি তাহারা পাঁপিষ্ঠ যবনগণের কলুষিত 

গ্রাস হইতে পুণ্যতীর্থ গয়াধাম উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে আর তাহাদের 

পুনর্জনন হইবে না) তাহা হইলে অগ্সরোগণ দিব্য বিমানে করিয়া! সেই সাধনভূমি 

হুইতে তাহাদিগকে একবারে সৌরলোকে , ইয়া যাইবে | বিশ্বীসই কার্ধ্ের 

প্রধান প্রণোদক ও অগ্রনায়ক । এই খিশ্বাসকর্তৃক প্রণোদিত হুইয়। ভারতবর্ধী 

আর্ধ্যনৃপতিগণ পরিণতবয়সে দু্দ্ শনচ্ছদিগের সহিত ঘোরতর ধর্াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন-__ 

ইহাই তীহাদিগের তপশ্চরণ। আজি মহারাণ! লাক্ষ সেই কঠোর তপশ্চরণ করিবার 
জন্য ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই দুঃসাধ্য চরমত্রত অবলম্বন করিবাক়্ 
পুর্বে তিনি আপনার রাজ্যশামনের উপযোগী স্বশূঙ্খল ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। 
তিনি রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে যাহাতে রাজ্যমধ্যে কোনরূপ অন্তর্িপ্নব সমূভূত 
না হয়, তাহার অনুষ্ঠানই তাহার তখন প্রধান কর্তব্য বলিয়া! অবধারিত হইল। কে যে 
উত্তরাধিকারী হইবে, কে বে মিবাররাজ্য প্রাপ্ত হইবে, রাণ! তখন চণ্ডের সহিত সে 

সম্বন্ধে কোনরূপ আন্দোলনই না করিয়া কেবল এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি 
যে কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহ! উদ্যাপন করিয়। আবার যে জীবন 
লইয়া, দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিব, এরূপ আশা করি না। যদি আমি আর না 
প্রত্যাগত হইতে পারি, তাহ! হইলে মকুলের উপজীবিকাঁর উপায় কি?-_তাহা হইলে 

মকুলের জন্ত কোন্ সম্পত্তি নির্ধারিত হইবে?” তেজম্বী চণ্ড স্থিরভাবে দণ্ডায়মান 
হইয়! ধীর ও গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন “চিতোরের রাজাসন।” এই মরল ও অত্যুদার 
উত্তরে পাছে রাণার হৃদয়ে কোনরূপ সন্দেহের উদন্ন হয়, এই জন্ত বিজ্ঞ চণ্ড পিতার 

গয়াযাত্রার পৃর্ক্ণে মকুলের অভিষেক-কা্ধ্য সম্পাদন করিতে চাহিলেন। তাহার দৃঢ়' 

প্রতিজ্ঞা ও অদ্ভুত আত্মত্যাগ দর্শনে সকলে চমতকৃত হইল। অচিরে আভিযেচনিক 
ব্যাপারের আয়োজন হইল । পঞ্চমবর্ষীয় বালক মকুলকে রাঁজসিংহাসনে স্থাপন করিয়া 
বীরবর চণ্ড তাহাকে সর্বাগ্রে রাজোপযোগী সম্মানসন্্রম প্রদর্শন পূর্বক তাহার নিকট 
অনুগত ও স্থবিশ্বস্ত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন । এই মহৎ ত্যাগম্বীকারের 

প্রতিদানস্বর্ূপ তীাহাঁকে মন্ত্রভবনে সর্বোচ্চ আসন প্রদত্ত হইল এবং ইহাঁও বিধিবদ্ধ 

হইল যে, সেই দিন হইতে যে কোন সামস্তকে ভূমিবৃত্তি প্রদান করা হইবে, তাহার 
দাঁনপত্রে রাণার শ্বাক্ষরের শিরোতাগে চণ্ডের ভল্লচিহ্ন অক্কিত থাকিবে | সেই দিন 
হইতে চিতোরের অধিপতিগণ যাহাকে যে ভূমিবৃত্তি দান করিয়াছেন, তাহার শিরোদেশে 
শালুস্বণপতির * তন্নচিহন অস্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। 

ক চণ্ডের বং শধরগণ চঙাবৎ নামে অভিহিত হ্ইয়। থাকেন | তাহাদিগের অধিপতি সর্দারের আবান- 
ভুমির নাম শালুহ্ব!। মিবারের সর্দার-দমিতির মধ শানুস্ব1পতিই শ্রেষ্ঠ । 



মিবার। | ১৬৫ 

চণ্ডের হৃদয় যে, মহত্ব, বীরত্ব, সহিষুতা ও উদারতা প্রভৃতি স্থন্দর গুরণগ্রামে বিভূবিত 

ছিল, তাহা! তদদীয় অপূর্ব আত্মত্যাগের বিষয় ুহূর্তমান্র চিন্তা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত 

হইতে পারিবে। পিতার অনুপস্থিতিকালে কনিষ্ঠ মকুলের এবং সমগ্র মিবাররাজোর 

মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধিসাঁধনের জন্য তিনি অতি মরলভাবে স্থুদক্ষতার সহিত শাসন-সংক্রা্ত 

সমস্ত ব্যাপার সংসাধন করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহার সেই রাঁজক্ষমতাঁর পরিচালনা 

মকুলের জননীর হৃদয়ে বিষরাশি ঢালিয়া দিতে লাগিল । রাজমাঁতা মনে করিয়াছিলেন 

যে, পুজ্রের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে তিনি স্বস্সং রাঁজকাধধ্য পধ্যালোচন। করিবেন? 

কিন্তু তাহার সে আশ! পুর্ন হইল ন1। সুতরাং তাহার মনোবেদনার সীমাপরিসীম! 

রহিল না। কুটিন হিংসাধিদ্বেষের প্ররোচনায় তিনি পবিত্র কৃতজ্ঞতাকে হৃদয়ে স্থান 

দিলেন ন'! বস্ততঃ তাহার হৃদয় প্রক্কৃত পণুুভাৰ ধারণ করিক়্াছিল; নতুবা যে চণ্ডের 

অসীম আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে তিনি কখনও ““মিবারের রাজমাতা” হইতে পাঁরিতেন না, 

পাষাণে হৃদয় বীধিয়! প্রকৃত রাক্ষদী ও পিশাচীর মুর্ভিধারণ করিয়া সে চণ্ডের অসীম 

গুণগরিমার বিষয় তুলির! গেলেন !-_ আবার তাহারই অনিষ্ট ও অপযশ করিবার উদ্যোগ 

করিতে লাগিলেন ! অকৃতজ্ঞ। রাঁজমাতা বীরবর চগ্ডের প্রত্যেক কার্য্যানুষ্ঠান ঈরষ। 

ও বিদ্বেষের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কোনরূপ ছিদ্রের অনুসন্ধান না 

পাওয়াতে শুদ্ধ অমূলক সন্দেহ ও নিকষ প্রবৃত্তির বশবর্তিনী হইয়া চণ্ডের সরল কার্ধ্যানু্ঠানে 
দোষারোপ পূর্বক বলিলেন “চও রাঁজকার্ধ্য পর্য্যালোচনা করিবার সুষোগে প্র্কত 

রাজক্ষমতার পরিচালনা করিতেছেন এবং তিনি রাঁণা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন 

না বটে; কিন্তু ্  উপাধিটাকে শূন্য নামমাত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা, করিতেছেন ।” 
তেজস্বী চণ্ড এ সমস্ত বিষয় ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলেন। তিনি আত্মহৃদয়ের পবিত্র 

ও মরলভাব সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, কনিষ্টের মঙ্গল এবং রাজ্যের 

বৃদ্ধির জন্য স্বয়ং রাজস্থথ ও রাজমম্মান অনায়াসে উত্সর্গ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার 

কি এই প্রতিদান ! পুত্রের স্বার্থের জন্য জননীর হৃদয় যে, অনুক্ষণ উদ্বিগ্ন ও সন্দিগ্ধ 

হইয়া থাকে, চণ্ড তাহাঁও জানিতেন। কিন্তু তাহা বলিয়া! কি হিতকর ব্যক্তির সরলতা, 

উদারতা। ও আত্মত্যাগ কুটিল কপটত। বলিয়া পরিগণিত হইবে! তবে জগতে যেন আর 
কেহ কখনও সরল ব্যবহার না করেন। 

চণ্ডের উন্নত হৃদয় ঘোরতর আধাত প্রাপ্ত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, 
জগতে সরল ব্যবহারের প্রকৃত প্রতিদান নাই। তিনি হ্বদয় পাতিয়া শত্রুর 
বিষাক্ত তীক্ষ ছুরিকা গ্রহণ করিতে পারেন, তথাপি এরূপ অন্যায় অপষশ মুহুর্তের 

জন্যও সহ করিতে পারেন না| এই অন্যায় ও অযৌক্তিক দোষারোপ ও 

সন্দেহের জন্য তিনি বিমাতাকে সুমিষ্ট তিরস্কার করিয়া পরিশেষে ধীরভাবে 
বলিলেন «আপনার বুঝিবার ভ্রম হইয়াছে । আমার যদ্দি চিতোরের রাজসিংহাসনে 
বসিবার অভিলাষ থাকিত, তাহা হইলে কে আজ্ আপনাকে রাজমাঁতা বলিয়া সম্বোধন 

করিত ? ভাল, তাহাতে আমার কিছুই ক্ষতি নাই,_বিশেষ কিছু ছুঃখও নাই) কেবল এই 
| ২২ 



১৬৬ রাজস্থান। 

মাত্র ছঃখ যে, চিতোররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। চিতোরের ভাগ্যে যে 
ভরঙ্কর ঘটনা গভীর কালিমায় লিখিত রহিয়াছে; ভাহা৷ ভাবিয়াই আমি হুঃখিত 
হইতেছি। যাহা! হউক, এক্ষণে আমি চলিলাম ) রাজ্যশীসনের ভার এখন আপনারই 
হস্তে সমর্পিত হইল; এখন একমাত্র আপনারই উপর রাজ্যের সুখ ছুঃখ সম্পদ বিপদ 
নির্ভর করিতেছে) দেখিবেন, শিশোদীয়কুলের গৌরবসন্ত্রম যেন অনন্ত বিনাশ না! পায়।” 
চিতোর পরিত্যাগ করিয়া উদারহ্ৃদয় চও্ড মান্দুরাজ্গযের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
মান্দুরাজ তাহার পরিচয় পাইয়া তাহাকে সাদরে ও যথোচিত সন্রমনহকারে গ্রহণ 

করিলেন। এবং অচিরে হল্লার নামক জনপদ তাহাকে ভূমিবৃত্তিদ্বরূপ প্রদান করিলেন । 
পৃথিবীতে প্রর্কৃত কৃতজ্ঞতা কোথায় ?_-তাহা। অপার্থিব ধন ;)-_তাহা স্বর্গীয়। 

এই হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা! ও বিশ্বাসঘাতকতার 'অন্ধনরক-কৃপে সেই পবিত্র স্বীয় রত্বের 
অস্তিত্ব কি কখন সম্তভাঁবিত হইতে পারে না1-ধাহার হৃদয় সেই দিব্যরত্বে বিভৃষিত, 
তিনি মানব হইলেও দেবতা 7--তিনি অতি সামান্য 'ব্যক্তি হইলেও বিশ্বের ' পুঁজনীয়। 
দ্বীরহৃদয় চণ্ড আত্মস্বার্থে জলানগলি দিয়া আপনার রাজমুকুট বৈমাত্রে় কনিষ্ঠ ভ্রাতার 

মস্তকে স্বহস্তে স্থাপন করিলেন ? যে তাহার দাসান্থদাস হইঘারও ষোগ্য নহে, অবশেষে 

সামন্তভাবে তাহারই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন ) এ মহত্ব_-এ উদারতার কয়টা অনুরূপ 
চিত্র মানবের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়? এ অপূর্ব আত্মত্যাগত্বীকারের বিনিময়ে 
'তিনি কি পাইলেন ? হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অন্ধনরক-কুপ জগৎ 
তাহাকে কি প্রতিদান করিল? 'তিনি পিতৃ-রীজ্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন )-- 

ক্রুরচরিত্রা রাজমাতা একবার তাহাকে নিষারণ করিল ন1;--একবার তাহাকে ফিরাইয়া 

আনিতে চেষ্টা করিল না। বরং সে আনন্দিত হইল ) বিশেষতঃ তাহার পিতা, ভ্রাতা ও 
পিতৃভবনের '্অন্যান্ত কুটুম্বগণের আনন্দের আর সীমা পরিসীমা! রহিল ন। মুন্দরনগর 
পরিত্যাগ করিয়। তাহার! ক্রমে ক্রমে চিতোরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সর্বাগ্রে 

মকুলের মতুল যোধ * মারবারের-্দপ্ধ মরুভূমি পরিত্যাগ করিরা মিবারের শীতল ছায়াতলে, 
বিরাম লাভ করিলেন। "অল্প “দিনের মধ্যেই যোধের “পিতা রায় ব্ণমলল এবং অগণ্য 
অন্ুচর ও পরিজনবর্গ তাহার অন্থগমন করিলেন,। অনুর্ব্বর মরু-প্রাস্তরের কঠিন জনার-বীজ 

চর্বগ করিয়া যাহাদদিগের ক শুকাইয়| গিয়াছিল, আজি তাহারা উর্বর-ক্ষেত্র মিবারের 

গোধূম-রোটিকা ভক্ষণ পূর্ব্বক পরম প্রীতি নাভ করিয়! বালক মকুলের জয় ঘোষণা! করিতে 

আরম্ভ করিল। 

ক্ররনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের হৃদয়ের -গুঢ়ভাঁব বুঝিতে কয়জন সক্ষম হইয়া থাকে! 
মারবারের উত্তপ্ত মরু-প্রান্তরে উপবিষ্ট হইয়া যিনি তাহাকে এতদিন স্বর্গীয় সুখের 
আবাঁসভূমি বলিয়া গর্ব করিতেন; আজি সেই *স্বর্গা্দপি গরীয়সী” মাতৃভূমি পরিত্যাগ 
করিয়া! মিবারভূমে তিনি কি নিমিত্ত আগমন করিলেন? কে জানে তাহার হৃদয়ে কি 

& রায় যোধই যোধপুরের স্থাপনকর্। 



০ 

মিবার। ১৬৭ 

ছুরতিসন্ধি আছে? শিশু দৌহিত্রকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ধ্ক তিনি মহারাজ বাগ্গা রাওলের 
সিংহাসমে উপধিষ্ট হইতেন') রাখার ছন্র, চামর ও কিরণ তাহার চারিদিকে শোভা 
গাইত') কত গ্ুখের--আনদেয় লহরী তীহায় হদক্সে ক্রীড়া করিত; তিনি মনে মনে 

কত সুখ স্বপ্ন দেখিতেন | কালক মকুল ক্রীড়াসক্ত হুইয়! বখন রাজমত পরিত্যাগ 
করিয়া" যাইতেন) উখন তিনি একাকীই সেই" সিংহাসনে সম্পরূঢ থাকিতেন ; সেই 
সমস্ত রাজচিহন তখনও তাছার মন্তক্ষোপরি শৌভমান থাকিত। কেহ তাহা বুধিয়াও 
বুঝিত না )--কেহ সাহস করিয়। তাহার সে অস্তায় ব্যবহারের গ্রতিকূল আচরণ করিতে 

পারিত মী'। কিন্ত: একজন ব্যক্তি রণমল্লের ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। রাঁঠোর- 
রাঁজের উক্তন্নপ দুরাচরণদর্শনে তিনি মনে মনে অতিশক্ন অতিতপ্ত হইলেন। তিনি 
শিশোদীয়কুলের বৃদ্ধা ধাত্রী *); রাজকুম।রের রক্ষণাবেক্ষণের ভীর তাহীরই করে অর্পিত 
ছিল। বীরবর বাপ! রাওলের সিংহাসন কি রাঠোরকর্ুক অধিকৃত হইবে? হুর্জনের 
বিশ্বাসঘাতকতায় শিশোদীয়কুল কি অনন্তকালের জন্ঠ বিনষ্ট হইয়া যাইবে? এই মকল 
গভীর চিন্তা সেই শুভাকাজ্কিণী ধাত্রীর হৃদয়ে উদিত হইল । দারুণ ছুঃখ, দ্বণা ও অভিমানে 
উদ্বেজিত হইয়া তিনি মকুল-জননীর নিকট গমনপূর্বক কহিলেন “তুমি কি কিছু 

দেখিতেছ না ?-কিছুই কি বুঝিতে পারিতেছ না? তোমার পিতৃকুল কি তোমার 
নিশুসস্তানকে চিতোররাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবে না কি?” মঙ্গলাভিলাঁধিণী ধাত্রীর 

বাক্য-শ্রবণ করিয়| রাজমাতা. বিষষ্ষ সন্দিহান হইলেন; এতদিন' উক্তরূপ চিন্ত। তাহার 
হদয়ে আদৌ স্থান পায় নাই। এক্ষণে তাহার অবস্থা যে, কত সঙ্কটাপন্ন। তাহা তিনি 
বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং তিনি সঙ্কটোদ্ধারের জন্ত নিতান্ত সমু্সুক হইয়া উঠিলেন। 

তাহার সেইন্ধপ ভাবদর্শনে ছূর্মতি রণমল্ল আপন ছুরভিলাষ-সাধনের জন্ত তৎপর হইলেন। 
বিষম' সঙ্কটে পতিত হইয়া হতভাগিনীর রাজমাত|. আত্মরক্ষার নিমিত চারিদিকে 

উপায়, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । কিন্তু উপায় কোথায় ?--তিনি ছুরাশীর বশবঙ্ঠিনী 

হইয়া আপনার পদ্দে আপনিই কুঠারাঘাত করিয়াছেন । আজ্ যদি চও্ড চিতোরে 
উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাহার বিপদ কিছুতেই হইত না. কিন্ত তিনি প্রক্কৃত 
পিশাচীর মূর্তিধারথ করিয়া আপনার সর্ধনাশ আপনিই করিয়াছেন যাহা, হউক? উপস্থিত 
বিপদ হইতে উদ্ধারলাঁভের আপাততঃ অন্ত, কোন উপায়, অবলম্বন না.করিয়৷ তিনি 
একবার স্বীয় পিতার.নিকট গমন করিলেন এবং তীব্র ও.সাভিষান স্বরে তাহার সেইন্ধপ 
ব্যবহান্ধের প্ররৃভ কারণ জানিতে চাহিলেন। কিন্ত তিনি পিতার নিকট প্রত্যত্তরে যাহা 

শুনিতে পাইলেন, তাহাতে তাহার হৃদয় কীপিয়া, উঠিল, মস্তিষ্ষ বিলোড়িত হইল ! তাহার 
হৃদয়ে দৃঢ়তর প্রতীতি জন্মিল যে, আততায়ী রণযন্ন কাহার প্রাণকুমার মকুলের জীবন নাশ 

পপ পা 

* মহাত্মা টড্ লাহেব বলেন, উক্ত ধাত্রীগণ হিন্দুরাজ-পরিবারে বিশেষ সম্মান ও আদর প্রচও হইয়া 

থাকে । তাহাদিগের ন্তানদিগকে এক একটা রাজপুত নৃপতির সহিত “থাই ভাই” নহ্সথত্রে আবন্ধ.হইতে 
দেখা যায়। উক্ত ধাইভাইগণ চিরস্তন ভূমিবৃত্তি তোগ করে এবং হিনুনৃপতিগণ তাহাদিগকে দৌত্যাদি বিবিধ, 

অকার বিশ্বস্ত কাধ্যে নিয়োগ করিয়া! থাক্ষেন | 



১৬৮ রাজস্থান। 

করিতে উদ্যোগী হইতেছে। এই বিপদকালে মহিষী শুনিতে পাইলেন যে, চণ্ডের দ্বিতীয় 
দোদর রঘুদেব ছুরাচার রমল্ল কর্তৃক গুপ্ততাবে নিহত হইয়াছেন। এই ছুঃসন্বাদশ্রবণে 
রাজমাতা। ঘোরতর আশঙ্কায় একবারে বিহ্বল হইয়া! পড়িলেন। রঘুদেবের কৈলবারা ও 
কবেরিয়! নামে দুইটা বিশাল ভূমিবৃত্তি ছিল। তন্মধ্যে তিনি কৈলবাঁরা জনপদেই অবস্থিতি 
করিতেন। একদা রণমল্প তাহার নিকট একটী সম্মানসূচক রাঁজবেশ' উপহারস্বরূপ 
পাঠাইয়াছিল। সম্মান্চক সঙ্জা প্রাপ্ত হইবাঙ্কাত্র রাঁজগুতগণ তাহ পরিধান করিয়া 
থাকেন। ইহা তাহাদ্িগের মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ শিষ্টাচার । তদনুসারে রঘুদেব যেমন 
তাহ! পরিধান করিতে যাইবেন, অমনি দুরাচার গুপ্তর ছুরিকাঘাতে তাহাকে তৎক্ষণাৎ 

নিপাতিত করিল! বলা বাহুল্য যে, সেই গুপ্রঘাতুক পাষণ্ড রণমলপ কর্তৃক প্রেরিত 

হইয়াছিল। রঘুদেব অতি শ্রীমান্, ধর্ম্পরায়ণ ও সাহসবান্ যুবাপুরুষ ছিলেন। তাহার 
অনুপম গুণ ও সৌনর্যের জন্য রাজপুতগণ তীহাকে এত ভাল বাসিত যে, তদীয় 
অস্বাভাবিক শোচনীয় মৃত্যুতে মিবারবাসিষাত্রই গভীর শোকে অভিভূত হইয়। 
পড়িয়াছিলেন। মৃত্যুর পর তিনি দেব-সম্মান প্রাপ্ত হুইয়া মিবারের “পিতৃদেব” গণের 
মধ্যে আসন প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি প্রত্যেক মিবারবাদী আপনাপন গৃহে তাহার 
প্রতিমুন্তি সংস্থাপন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রত্যহ পূজা করিতে লাগিলেন। প্রাত্যহিক 
পুজাব্যতীত প্রতিবর্ষে ছুইবার করিয়! রঘুদেবের পুজাবিধি মহ ধূমধাম ও সমারোহের 
মহিত অনুঠিত হইয়া থাকে । সেই সময়ে রাঁণ। হইতে রাজ্যের সাঁমান্ত ভিক্ষুক রি 
সেই সমারোহব্যাপারে যোগদান করিয়া! থাকেন *। 

রাঁজমাতার চিন্তা ও আশঙ্কার আর সীমাপরিসীমা রহিল না । দুরাচার যখন 

রঘুদেবকে হত্যা করিয়াছে, তখন যে, সে বালক মকুলকে শীঘ্র সংহাঁর করিবার জন্য 

উদ্যোগ করিবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিষ্কা তিনি সেই ভাবী 
বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ঠ সছুপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি যেদিকে 
নয়ন নিক্ষেপ করিলেন, সেইদিক হইতেই নব নব বিপদ তাহাকে প্রতি মুহূর্তে নান . 
প্রকার বিভীষিকা! গ্রদর্শম করিতে লাগিল। তাহার চারিদ্িকেই শক্ত, চারিদিকেই 
বিশ্বাসঘাতক র্ণমল্লের বোৌক ছম্মবেশে অবস্থিত । চিতোরের যাহা কিছু উচ্চসন্মান 
ও ক্ষমতাস্থচক পদ, তৎসমন্তেরই আসনে দেই নরাধমের আত্মীয়কুটুম্বগণ সমাপীন ; 

তত্্যতীত চিতোরের সর্বপ্রধান আসম যশম্মীরের জনৈক ভষটিকষাপুতকর্তৃক অধিক্বত। 

ক প্রসিদ্ধ দশহরা-উপলক্ষে মিবারে গ্রতি বৎসর একটী উৎসব হইয়া] থাকে। সেই উৎসবদিবসে এবং 
প্রতি চৈত্রমাসের দশম দিনে মিবারের প্রত্যেক গৃহস্থ রযূদেবের বেদিক পরিষ্কৃত এবং তাহার প্রতিসুস্তিকে 
পৃতজলে বিধৌত করিয়া নেই বেদিকার উপরিভাগে সংস্থাপন করেন । তছুপলক্ষে রাজপুতমহিলাগণ 
রঘুদেবের পুজ্জা করিয়া তৎ্মীপে,আপনাপন পুত্রগণের মঙ্গল প্রার্ঘনা করিয়া থাকে এবং রাজপুতপুরুষগণ 

পুতকামন1| করেন। রঘুদেবের দেবত্ব অনুমোদিত ছইবার পূর্বে বাগগার কুলেশপুত্র নামক একটী সন্তান 
মিবারে পুত্রকদেবরূপে পুজিত হইতেন। কিন্তু এখন আর কেহই তাহাকে পুজা করেন না). এখন 

ক্ষেত্রপালদেব ও রঘুপলদেবই মিবারবাসিদিগের প্রধান উপান্ঠ পুত্রক দেবত1। রঘুদেবের পুজাপদ্ধতির 
ঈহিত গ্রীসীয় গুডোনিশদেবের পুজাবিধির বিশেষ সাদৃষ্ঠ পরিলক্ষিত হইয়। থাকে। 



মিবার । ৬১৬৯ 

ফলতঃ সকলেই হূৰৃত্ত রণমল্লের বশীভূত ;-_সকলেই তীহার হস্তে জ্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ | 
তবে এখন কে মহিষীর পক্ষ অবলস্বন করিয়া পিশোদীয়কুলের গৌরবসন্্রম রক্ষা করিতে 
যদ্ববান্ হইবে?-_কে বাগ্গারাওলের রোপিত বংশতরুকে চির-বিনাশ হইতে রক্ষা 
করিবে 1-_কেহ নাই !--কেবল এক বাক্তি)-_সেই দেবচরিত উদারহ্ৃদয় বীরবর চণ্ড। 
মহিষীর আশাতরস! ক্রমে ক্রমে ফুরাইতে লাগিল; তিনি চারিদিকে নান| অমঙ্গল ও 
র্নিমিত্ত দর্শন করিতে লাগিলেন । এই সঙ্কটে পতিত হইয়াই তিনি চণ্ডকে ম্মরণ 
করিয়াছিলেন । চণ্ডের ভবিষ্যদ্বাণি তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। যতই সময় 
অতীত হইতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয় ক্রমে শূন্য হইতে লাগিল; ততই চণ্ডের 
সেই ভবিষ্যবচন যেন তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইয়! তাঁহাঁর.নিজ ছুশ্রবৃত্তি ও ছুরাঁচরণের 
বৃত্তান্ত মন্ম্রভেদীস্বরে কীর্তন করিতে লাগিল। তিনি নিদারুণ অনুতাপ ও আত্মদ্রোহিতার 

যমযন্ত্রণা সহা করিতে না পারিয়! আত্মকৃত অতীত দু্ন্পের জন্য মার্জন! প্রীর্থনাপূর্ববক 

উপস্থিত সমস্ত বিষয় চণ্ডের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন। চণ্ড তখন দুরদেশে 
অবস্থিত ছিলেন বটে, তথাপি তিনি চিতোর-সংক্রান্ত দৈনন্দিন সমস্ত ঘটনার সংবাদ 

রাখিতেন এবং তিনি মুহূর্তের জন্তও চিতোরের মঞ্গলসাধনে উদাসীন ছিলেন না। 

মকুলজননী বিপদে পতিত হইয়া আবার যে তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য 
হইবে, তাহা তিনি পূর্ব হইতেই জানিতেন। ছুরাচার রাঠোরদিগের গ্রাস হইতে 
চিতোরপুরীকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি এতদিন এক প্রকার প্রস্ত হইয়াছিলেন। 
এক্ষণে বিমাতার অনুরোধপত্র প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে তিনি চিতোরাভিমুখে যা 
করিলেন। তিনি যখন চিতোর পরিত্যাগ করিয়া মান্দুনগরে গমন করেন, তখন ছুইশত 
আহেরীয় (শবর) আপনাদিগের স্ত্রীপুত্র ও পরিবারবর্গকে চিতোরে পরিত্যাগ করিয়া 

তাহার অন্ধগমন করিয়াছিল। এক্ষণে চণ্ডের অন্থমতিক্রমে তাহীরা তাহাদিগের সহিত 

সাক্ষাৎ করিবার ব্যপদেশে ছুরণত্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিল । ছুর্গমধ্যে পুনঃগ্রবিষ্ট হইয়াই 
তাহারা দ্বারপালদিগের সেবায় নিযুক্ত হইল। তথায় পরানুচরধ্যায় দিনযাপন করিয়া 

বিশ্বস্ত তিলগণ উপযুক্ত সুবিধা ও সুযোগের প্রতীক্ষায় অতি সতর্কভাবে কার্য করিতে 

লাগিল। সরলহৃদয় কাধ্যকুশল চওঁ এদিকে বিমীভার নিকট গোপনে বলিয়া! পাঠাইলেন 
“চতুঃপারখস্থ পল্িগ্রামে ভোজ দিবার জন্ত প্রত্যহ কতকগুলি অন্ধুগত ও বিশ্বস্ত দীসদাসীর 
সমভিব্যাহারে মকুলকে লইয়া নগর হইতে অবতরণ করিবেন। ক্রমে ছুই এক গ্রাম 
করিয়া চিতোরের দুর হইতে দূরতর স্থানে আগমন করিতে হইবে। কিন্তু দেখিবেন, 
দেওয়ালি * উৎসবের দিবস গোস্ঙ্দনগরে + উপস্থিত হইতে ভূলিবেন ন1। ভুলিলে সকল 

দিক হারাইতে হইবে” 

ঈ দেওয়ালি উৎসব-উপলক্ষে হিন্দুদিগের গৃহে গৃহে দীপমালা!প্রহ্থালিত হই থাকে । 
1 চিতোর হইভে মালব যাইবার যে একটা প্রশস্ত রখ্যা আছে, গোস্ছন্বা মেই রখ্যার উপরিভাগে ] 

চিতোরের মাত মাইল দুরে স্থাপিত । | 



১৭ ৩ রাজস্থান। 

এই মিজ্বোডিত সহ্পদেশবাক্য প্রাপ্ত হইয়। মকুল-জননী সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত ও 
প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাহার হৃদয়ে নৃতন আশার সঞ্চার হইল। চণ্ডের পরামর্শ পালন 
করিতে তিনি মূহুর্তের জন্য ওুদান্ত প্রকাশ করিলেন না; বরং. দ্বিগুণতর উৎসাহ ও 
সতর্কতাঁর সহিত তিনি কার্য করিতে লাগিলেন । ক্রমে ছুই এক দিন করিয়া অবশেষে 
সেই দেওয়ালি উতদবের দিবল সমাগত হইল। মকুল স্বজনসমভিব্যাহারে নগর হইতে 
অবতীর্ণ হইয়া গোশ্ুন্দনগরে আগমন করিলেন এবং সমস্ত দিবস নাগরিকদিগকে নানা 

প্রকার উপাদেয় ভোজাত্রব্য উপহার দিয়! পলোতস্থকে রজনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে 

লাগিলেন । ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। ক্রমে সন্ধ্যার অবিস্পষ্ট অন্ধকাররাণি 
সমস্ত বিশ্বসংসারে ছড়াইয়া পড়িল ;--তথাপি চণ্ আদিলেন না 1 অবশেষে সন্ধ্যার 

অনতিগভীর তিমিররাশি কৃষ্চচতুর্দণী নিশার গাতনিআয় বিলীন হইয়া গেল; তথ্থাপি 
চণ্ডের সাক্ষাৎ নাই! পুরোহিত, রাজমাতা, ধাত্রী ও তাহাদিগের সহযোগী অন্ুচরদিগের 

হৃদয় ক্রমে ক্রমে শূন্য হইয়া! পড়িতে লাগিল। তীহারা রাঁজকুমারকে লইয়া চিতোরী 
নামক প্রাকারের সমীপবর্থী হইয়াছেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি 
অনর্গন শ্রত হইতে 'লাগিল। তাহ! শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের হৃদয় নূতন আশায় 
উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে চল্লিশজন অশ্বারূট বাক্তি তীত্রবেগে তুরঙ্গ 
চালিত করিয়। তাহাদিগকে অতিক্রম পূর্বক চলিয়া, গেলেন । সেই চল্লিশজন আশ্বীরোহীর 
সর্বাগ্রে চণ্ড ছদ্মবেশে অবস্থিত। নিজ কনিষ্ঠ মকুলের সন্দুখবর্তী হইবামাত্র চণ্ড তাহাকে 
সন্কেতে সম্মানসন্ত্রম প্রদান করিলেন এবং আপনার কতিপয় নির্বাচিত অন্চর 

সমভিব্যাহাঁরে অল্পকালের মধ্যেই চিতোৌরের সিংহদ্বারে যাইয়া! উপস্থিত হইলেন। 

অবশিষ্ট সকলে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। ইতিপূর্বে কেহই ইহাদের 
প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করে নাই। এক্ষণে “রাষপোল+' * নামক দ্বারে উপনীত হইবামাত্র 
দ্বারপাঁলগণ ইন্াদিগের সন্মুখবর্তী হইয়। পরিচয় জিজ্তাসী, করিল। চু উত্তর করিলেন 
“আমরা সকলেই রাজপুত মর্দীর;_এই চিতোরের পার্স্থ গল্লিসমূহ আমাদিথের 
ৰাসস্থান । রাজকুমারের উৎসবে যোগ দিবার জন্য আমরা গোস্সুম্দনগরে গমন 

করিয়াছিলাম) এক্ষণে তাহাকে ছুর্গমধ্যে রক্ষা করিতে আসিয়াছি।”+ এই ৰাক্য শ্রবণ 
তাঁহাদিগের প্রতি কাহারও সন্দেহ হইল ন1। সুতরাং তাহার! অপ্রতিহত ভাবে দৃর্গমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। বিস্ত যখন অবশিষ্ট দলবল আসিয়। উপস্থিত হইল, তখন 'ন্বারপালগণের 

মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইল) তখন তাহার! বুঝিতে পারিল বে, অচিরে তাহাদের 
সর্বনাশ সাধিত হইবে । এইরূপ সন্দেহ উদ্দিত হুইবামাত্র দ্বারপালগণ তরবার উদ্যত 
করিয়া চণ্ডের সন্দুখীন হইল) অমনি তিনি কোষোন্ুক্ধ কৃপাণহন্তে জুদ্ধকেশরী-বিক্রমে 
তাহাদিগের উপর পতিত হইলেন। উভয়দলে ঘোরতর সংঘর্ষ সমুদূত হইল। এদিকে 
চণ্ডের পরিচিত মেঘগম্ভীর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া তাহার অন্থগত শবরগণ নিজমৃত্তি ধারণ 

লী পাপ সি 

* রামপোল অর্থাৎ রাঁদচন্তরের সিংহদ্বার। তোরণ উত্তীর্ণ হইয়াই এই রমপোলে যাইতে হইত। 
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পূর্বক দ্বারপালদিগকে সংহার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সথচতুর চওড ছুর্ঘপতি ভঙ্তি 
সর্দারকে আক্রমণ পূর্বক অচিরকালমধ্যে ধৃত করিয়া ফেলিলেন। দারুণ জিঘাংসায় 

উন্মত্ত হইয়। সে চণ্ডের সম্মুখীন হইতে আসিল) কিস্ত তাহার অনুচরগণের প্রচণ্ড গতি 

অতিক্রম করিয়া সে কিছুতেই তৎদমীপে উপস্থিত হইতে পারিল না। তখন সে দূর 

হইতে চণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া! আপন শাণিত অসি প্রচণ্ডবেগে তগ্প্রতি নিক্ষেপ করিল । 

সেই অনি চণ্ডের গাত্রে বিদ্ধ হইল । ক্ষতস্থান দিয়া শৌণিতধাঁরা৷ বিগলিত হইতে লাগিল; 

কিন্ত তৈজ্বী চও তনুহূর্তেই তাহাকে আক্রমণ করিয়া! সেই স্থলেই নিপাতিত করিলেন । 

উাহার সৈনিকগণ দ্বারপালদিগকে খণ্বিখণ্ডিত করিয়। ফেলিল এবং প্রত্যেক রাঠোরও 
তীহাদিগের অনুচরদিগকে খ্রপ্তস্থান হইতে টানিন্না আনিয়। নিষ্রভাঁবে সংহার 
করিতে লাগিল। | 

সেই গভীর চতুর্দনী রজনীতে কচিৎ ছুই এক জন রাঠোর বিজ্রম-কেশরী চণ্ডের হস্ত 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল। সেই সকলের মধ্যে হতভাগ্য রণমলের 
ৃত্যুত্বাস্ত শ্রবণ করিলে শৌক হওয়া দূরে থাকুক, বরং কিছুতেই হাম্ত স্বরণ কর! যায় 
না। ছুরাচার আপন কন্যার কোন পরিচারিকার সৌনর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া বলপ্রয়োগে 
পাশবী কাম-প্রবৃত্তির চাঁরিতার্থত। সাধন করিয়াছিল। গৃহের বহির্ভাগে ষে ভয়াবহ 

কাণ্ড সংঘটিত, তাহার শত্রগণ ষে তাহার আম্মীয়কুট্ম্ব সকলকেই সংহার করিয়া এখন 
তদ্দিকে ধাবমান হইতেছে, তাহা সে কিছুমাত্রও 'জীনিতে পারে নাই। মদিরা, 
অহিফেণ ও তদপেক্ষ। গুরুতর প্রেমের মন্ততায় প্রমত্ত হইয়। বৃদ্ধ আপন জীবনতোধিণীর 

বাহুলতা-ৰে্টনে সম্পূর্ণ হতজ্ঞানের ন্যায় পতিত ছিল। জঘন্য কীম-প্রবৃত্তির বশব্তী হইয়া! 
দুৃত্তি রণমল্প সতীর অমূল্য রত্ব অপহরণ করিয়াছে, হতভাগিনীর বিমল চরিত্রে গভীর 
কলম্ককালিম! ঢালিয়া দিয়াছে । আজি অচিরে তাহার উপযুক্ত প্রতিফল তাহাকে প্রাপ্ত হইতে 

হইবে । আজি রমণীর জলন্ত মনস্তাপে পাপিষ্টের সর্বনাশ হইবে )- আজি তাহাকে ইহলোক 
পরিত্যাগ করিয়! নরকের অনস্ত জালার অশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপুত-মহিলার 

্বর্গোর্তম সতীত্ব ধন যে পাষণ্ড অপহরণ করিয়াছে, দলিতা, উৎপীড়িতাঃ অবমানিত রমণী 

কি তাহাকে ক্ষমা? করিতে পারে ?-কখনই না। সে এতদিন রণমল্লের পাপাঁচরণের 
উপযুক্ত প্রতিফল দিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল; আজি সেই সুযোগ আপন! 
হইতেই আদিল। রমণী ধীরে ধীরে শষ্য হইতে উঠিয়। ছূর্বত্তের মারবারী 
উষ্কীষ * উন্মোচন পূর্বক আপন শয্যার সহিত তাহাকে দৃঢ়ন্ধপে বন্ধন করিল। 
তাহাতেও তাহার নিদ্রীতঙ্গ হইল নাঁ। এইরূপে হতভাগ্য রণমল্কে ভাগ্যের 
কঠোর হস্তে অর্পণ করিয়া রাজপুতবালিকা গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া গেল। 
হমকালমধ্যে চণ্ডের টসনিকগণ যমদৃতস্বরূপ সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তখনও 
পাষগ্ডের স্থুখস্বপ্প ভাঙ্গিল না! কিন্ত তাহারা যেমন গগনবিদারী নাদে চীৎকার 

করিয়া উঠিল, অমনি তাহার সমস্ত মত্ততা দুর হইল। নয়ন উন্নীলিত হইলে 
ক এক একজন মারবারির উ্ীষ প্রায় ৬, হস্ত দীর্ঘ । 



৯৭২ রাজস্থান। 

সে আপন সঙ্কটের বিষয় সহজেই বুঝিতে পারিল;-_দেখিল, রণোন্মত্ত শত্রুদলে 

গৃহ প্রায় পরিপূর্ণ; সকলেই শীণিত তরবার উদ্যত করিয়া তীয় শয্যাভিমুখে 
প্রচ্বেগে ধাবিত হুইতেছে। নিদারুণ ক্রোধ ও জিঘাংসায় তাহার সর্বাঙ্গ 

জলিয়া উঠিল। হতভাগ্য ত্বরিত শষ্য। হইতে গাত্রোখাঁন করিতে উদ্যোগ করিল, কিন্ত 
মনোমোহিনীর কঠোর প্রপয়শৃঙ্খল তাহাকে তাহাতে বারম্বার বাধা দ্দিল। মুঢ় রাঠোররাজ 
অনেক চেষ্টার পর দীড়াইতে পারিল বটে ) কিন্তু সেই দুশ্ছেদ্য প্রেমবন্ধন হইতে কিছুতেই 
মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইল নাঁ। হতভাগ্য রণমল্ল অবশেষে সেই সমস্ত শয্যার 
সহিত দণ্ডামান হইল। সেই সমস্ত শয্যা তাহার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন থাকাতে বিশাল 
কঙ্গট-খর্পরের শৌভা! ধারণ করিল । নিকটে একটা পিত্তল-নির্ষিত পানপান্র ছিল। 

অন্ত কোন অস্ত্র না পাইয়া রণমল্প সেই পানপাত্রের আঘাতেই কতিপয় সৈনিককে 
ভুমিতলে নিপাতিত করিল । কিন্ত অগণ্য শক্রসৈনিকের মধ্যে দে আর কতক্ষণ 
জীবিত থাকিবে? অচিরে একটী বন্দুক-ক্ষিপ্ত গুলির * প্রহারে সে হতভাগ্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 

হইল । রণমল্লের পুত্র যোধরাও তখন নগরের দক্ষিণভাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 

পিত। এবং আত্মীয় স্বজনগণের কঠোর ভাগ্যের হস্ত হইতে নিষ্কুতি পাইবার জন্ত তিনি 
একটা ভ্রুতগামী অশ্ে আরোহণ পূর্বক দূরে পলাইয়া গেলেন। সেই দিন-_সেই 
দেওয়ালি উৎসবের উপলক্ষে__সেই ক্কৃষ্ণ! চতুর্দশীর ঘোঁর রজনীযোগে কপটা ছুরাচার 

* অনেকের মনে মনে ধারণা আছে যে, আধ্যগণ. আধুনিক বন্দুক ও কামানের ম্যায় কোনরূপ অন্ত্রের 

বিষয় অবগত ছিলেন ন। এবং পুরাণাদি গ্রন্থে ষে সকল ভাগ্রেয়ান্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসমত্তই 

কবির অলীক কল্পনামাত্র! আমরা মুক্তক্ঠে বলিতে পারি যে, ষাহাদের মনে এরূপ ধারণ! আছে, তাহারা 
সম্পূর্ণ ্রান্ত 7; তাহার! জগন্থান্য আর্ধাজাতির পুরাবৃত্বের তিলমান্্ও জানেন না। ছুঃখের বিষয় ঠাহারা 

পরের চথে দেখিয়া, পরের কাণে শুনিয়া, পরকথিত বাক্যে অন্ধবিশ্াস স্থাপন করিয়া নান! প্রকার অসার, 

অবৈধ ও অশ্রোতবা মত উদগার করিয়া থাকেন । ফলতঃ যিনি ধাহাই বলুন, আমরা নিশ্চয় জানি এবং 
নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, আধ্যমনীধিগণ অতি পুরাকালে আধুনিক বন্দুক ও কামানের স্তায় অগ্রযন্্ 

জ/নিতেন এবং তাহার ব্যবহারবিষয়েও সম্পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন । প্রমাণস্বরূপ প্রসিদ্ধ শুক্রনীতি গ্রন্থ হইতে 
কয়েকটা শ্লোক উদ্ধত হইল। পাঠকগণ পড়িয় দেখুন ইহাতে কামান ও বন্দুকের বর্ণনা কেমন হুম্পষ্ট 
অক্ষরে প্রকটিত রহিয়াছে। এই সকল কবিতায় যন্দুক ক্ষুদ্র নালীক এবং কামান বৃহন্নালীক নামে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । যথা £--. 

“নালীকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ-্ুজ-বিভেদতঃ | 
, তি্্যগৃর্ঘং ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতত্তিকম্ ॥ 

মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্াভেদি ভিলবিন্দুযুতং সদ! । 

নুকাষ্ঠোপাজবুধ্চ মধ্যাুলি-বিলান্তরম্ ॥ 
্বাস্তেইগিচু্ণসন্ধাত্রী শলাক। সংযুতং সদা । 
লঘুনালীকমপ্যেতৎ প্রধাধ্যং পত্তিসাদিভি; ॥ 
যথ| যথাতু ত্বকৃসারং যথাস্থৃল-বিলাত্তরম্। 

যথা দীর্ঘং বৃহগেগালং দুরভেদি তখাতথা। 
বৃহস্নালীকসংজস্তৎ কাষ্ট-বুধ-বিবর্জিতম্। 
প্রবাহ্ং শকট।দোস্ত' দুতং বিজয়প্রদস্ ॥') 
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পলাঠোরগণ আপনাদিগের জঘন্ বিশ্বাসঘাতকতা ও খরম্বাপহরথের উপযুক্ত প্রতিফল 
প্রাপ্ত হইয়া পাপ আশা-পিপাসার শাস্তিবিধানের জন্য 1 প্রচণ্ড 
কোপবন্থিতে পাপ্জীবনকে আহুতি প্রদান করিল। 

কিন্তু তেজন্বী চণ্ডের ভীষণ প্রতিশোধ-পিপাসা তাহাতেও প্রশমিত হইল না? 

যোধরাও পলায়িত হইলে তিনি তাহাকে ধরিবার জন্ত তাহার পম্চাৎ গশ্চাৎ মুন্দরাভিমুখে 

ধাবমান হইলেন। যোধরাও চণ্ডের প্রচণ্ড আক্রমণকে কিছুতেই প্রতিরোধ করিতে 
না পারিয়! অবশেষে মুন্দরনগর পরিত্যাগ পূর্বক হরবাশঙ্কল নামক জনৈক পরাক্রমশালী 
রাজপুতের নিকট আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইলেন। এদিকে চণ্ড অভর্কিতভাবে মুন্দরনগর 
অধিকার করিলেন; এবং তাহার পুত্রযুগল কন্তটজি ও মুঞ্জজি যতক্ষণ নাঁ নূতন সেনাবল 

লইয়! তৎসহ যোগ দান করিলেন, ততক্ষণ তিনি মেই নগর হইতে বহির্গত হইলেন ন1। 

সেই দিন ছুরাচার রাঠোরদিগের বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটাচাঁরিতার উপযুক্ত প্রতিফল 
প্রদান করিয়া! শিশোদীয়গণ যে মুন্গরনগর অধিকার করিলেন, তাহা সেই দিবস হইতে 
ক্রমাগত স্থাদশ বৎসর তাহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। দ্বাদ্দশ বৎসর অতীত হইলে 
রাঠোরগণ তাহা পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যোধপুরের ভাবী স্থাপনকর্তা 

যোধরাঁওকে এই স্থলে আমর! পরিত্যাগ করিয়া মিবারের ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনে অগ্রসর হইতে 
পারিতাম; কিন্তু তাহা! হইলে একটা প্রধান বর্ণনীয় ঘটন1 পরিত্যক্ত হয় বলিয়া আমর! 

তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। এই সময়ে শিশোদীয় ও রাঠোরকুলে যে ভীষণ 

সংঘর্ষ সমুদ্ত.ত হইল, তাহার অস্ত্লান ঘটনাসমূহ এরূপ একত্রে জড়িত যে, একটাকে 
ত্যাগ করিলে উভয়েরই গুরুত্ব ও রমণীয়ত! বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং আমর! 

কিছুক্ষণের জন্য তদর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম । শিশোদীয়গণ কি প্রকারে সমৃদ্ধ গদবার- 
প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন এবং রাঠোর-বীর যোধ মুন্দরনগর হইতে বিতাড়িত হইয়াও কিরূপে 
তাহ! পুনর্লাভ করিতে পারিলেন, তাহাই আমাদের এক্ষণে প্রধান সমালোচ্য। 

উক্ত বিষয়ের সমালোচনার পর আমরা মকুলের রাজত্বসমালোচনায় পুনঃগ্রবৃত্ত 

হইব। 
বিপদের উপযোগিতা স্থুফলদায়িনী ।৮ বিপদ সম্পদেরই জনয়িত্রী। ধিনি 

বিপদকালে বুঝি্বা কাজ করিতে পারেন, তিনি শীঘ্রই সম্পদ প্রাপ্ত হয়েন। বিপদ 
তাহাকে আর কখনও আক্রমণ করিতে পারে না। রাঠোর বীর যোধরাও রাজ্যধনে বঞ্চিত 

হইলেন) তাহার পিতা ও আত্মীয় স্বজন, সহায়সম্বল সকলই বিনষ্ট হইল? এখন যে তিনি 

মহাবিপদে পতিত হইলেন, তাহা অনাম্নাসেই বোধগম্য হইতে পারে। কিন্ত সেই বিপদই 

তাহার ভাবী সম্পদ ও উন্নতির একমান্র সোপানস্বরূপ। তিনি যদি কাপুরুষের ন্যায় 

সেই বিপদে বিষূঢ় ও ভগ্রহদয় হইয়া! পড়িতেন, তাহ! হইলে রাঠোরকুলের ভাগ্যে কি 

হইত, তাহা! কে বলিতে পারে 1-_তাহা হইলে তাহার বিশাল বীর্তিক্ষেত্র যোধপুরকে কে 

প্রতিষ্ঠা করিত? তাহার চারিদিকে পক্র-চারিদিকে বিপদ; তথাপি তিনি মুহূর্তের 

জন্যও নিরুৎসাহ্ হয়েন নাই। কেবল অদম্য সাহস) কঠোর উদ্যম ও অধ্যবধায়ের 
২৩ | 



১৭৪ রাজস্থান । 

সাহায্যে চিনি সেই মহাবিপদরাশি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সম্পদের উচ্চতম সোপানে 
সমারূঢ় হইতে পারিয়াছিলেন । 

ূর্ধেই উত্ত হইয়াছে যে, যোধরাও সঙ্কটে গতিত হই হরবাশদ্বলনামক জনৈক 
পরাক্রনশাণী রাজপুতের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাঁজস্থানে এক প্রকার 

দর্দমসমিতি আছে। সেই সমিতির অন্ততু্ত ব্যক্তিগণ চির কৌমারাবস্থায় কালাতিপাত 

করিয়া! থাকেন। যদিও ইহারা কভিয়। তথাপি সেই ক্ষত্রিয়োচিত বীর ধর্মের 

সহিত শান্ত তাঁপসধর্ষ্ের অপূর্ব সংমিশ্রণে ইহ'দিগের জীবন পবিত্র স্বগীয় ভাবে 
পরিপূর্ণ । আতিথেয়তা ও গরোপকারই ইহাদিগের ধর্মের মূলমন্ত্র। ঘোর নিশীথকালেও 

যা কোন অতিথি ইহ+7গর আশ্রমে অভ্যাগত হয়; রাজপুত সন্ন্যাসী অমনি 

শব্যা হইতে উখিত হইয়া যগোছিত আদল ও সম্মানসহকারে তাহাকে অভার্থন] 

করিবেন এবং যে গ্রকারে হষউক্ক ভাহার পানভোজন ও শয়নের সংযোজন! 

করিয়। দিবেন। ইহাতে যদাপি আপনাদিগকে অনাহারে, অনিদ্রায়, ধূলিশয্যায় শয়ন, 

করিজে হয়, তথাপি ক্ষত্র-তাপণ মুহূর্তের জন্য কট বোপ করেন না। এককালে যে র্যক্তি 
ইহাদের প্রচণ্ড শক্র ছিল, বিপদে পড়িয়া যদি সে ইহাদের শরণাগত হয়, ভাহা হইলে 

ইহারা মকল শক্রতাঁ-সকল বিদ্বেষভাব-তাহার সকল ছুরাচরণ ভুলিয়া গিয়া 

তাহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিবেন এবং বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জনা 
আপনাদিগের জীবনকে বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হুইবেন না। বিক্রমশালী হরবাশঙ্কল 

এই গবিত্র সন্ন্যাসী-মন্প্রদায়ের অন্ততুক্তি। সে সম্প্রদায়ের শাখাপ্রশাখা আজিও 
রাজ-বারার অনেক স্থলে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । উত্ভঙ্গ পর্বতের উচ্চ অধিত্যাকা- 

প্রদেশে, ভীবণ হিং জন্কর আবাসতুমি দুর্গম মহারণো, দগ্ধ মরুশখ্শ্বানে অথবা 

শান্তিময় মনোহর তপোবনে;_সকল স্থলেই এই মহা্মাদিগের পবিত্র আশ্রমবাটিকা 

দেখিতে পাওয়া যায়। ইহীাদগের আতিথেয়তা “সদাব্রত? নামে গুরদিদ্ধ। সদারত 

গুদ্ধ এই মম্প্রদায়ভুক্ত সভ্যগণের আন্কুল্যে সমাপিত হয় ন1; রাজা, প্রজা, সর্দার, 
সামস্ত এবং অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ভূক্ধ ভ্রাতগণও উক্ত পবিত্র ত্রতের অনুষ্ঠানে সানন্দে 
সাহাধ্য দান করিয়া থাকেন। অধুনা মিবাররাজ্যের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থাতেও 
রাণা ও মিবারবাসিগণ সদাব্রতকে দেবগ্রতিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করিয়া সেই সাহাযাদানে 

অগুমাহও ভ্রুটী করেন না| অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, মানবগণ অর্ধ 

মভ্য অবস্থাতেই আতিথেয়তা সমাচরণ করিয়া থাকেন! কুটিল কপটতা! ও' পাশবী 
স্বার্থপরত] যদি সভ্যতার ফল হয়, একজন মানবভ্রাতাকে খাইতে ন। দিয়! আত্মদগ্ধোদর 

পুরণ করিলেই যদি সভাতা প্রকাশ কর! হয়, তবে সে সভাতা লইয়া কি হইবে? জগৎ 
অনস্তকাল অদভ্যতার ক্রোড়ে শায়িত থাকুক, তথাপি ,উক্ত প্রকার সভ্যতায় মুহূর্তের 

জনাও আমাদের প্রয়োজন নাই। সন্যাপীবর হবরাশন্কলের ন্যায় বিশ্বপ্রেমিক 

মহোদয়গণ যদ্দি অর্দদভ্য বলিয়া পরিগণিত হয়ে, তবে এ জগতে আর সভ্য কে? 
উত্তম বন, উত্তম. ভূষণ পরিধান করিলে যে সভ্যতা হয়, অনাথ দীন দরিদ্র ভিক্ষার্দীবীকে 



মিবার ১৭৫ 

তাড়াইয়া দিলে যে সভ্যতা হয়, সে সভাতা। ত মানবের সভাতা নয়) তাহা পণুসভ্যতার 
নামান্তর | হরণাশঙ্কলর ন্যায় গরমকার'ণিক মহাম্মাগণ প্রচুল আত্মত্যাগ স্বীকার পূর্বক 

জগন্ের মহোপকার সাধন করিয়া যে বিমল স্বর্ণ-সুণ সম্ভোগ করেন) স্বার্থপর কপটাচারী 

আধুনিক স্থুসভা মহোদয়গণ কি মুহূর্তের জন্যও তাহার অমৃতময় আস্বাদন লাভ করিতে 

পারিয়াছিলেন ? 

রজনী দ্বিগ্রহরাঁ। জপ্দাব্রতের দৈনিক অনুষ্ঠান শেষ করিয়। সন্্যাপী হরবাশঙ্কল 

বিশ্রানার্থে শয়ন করিয়াছেন; এমন সময়ে একশত বিংশতি জন অন্ুচর সঙ্গে লইয়া 
যোঁধরাঁও তাহার আশ্রমে অভ্যাগত হইলেন । অমনি হরবা গাত্রোথাঁন করিয়! 

তাহাদিগকে সাদরে ও সসন্ত্রমে সম্ভাষণ পূর্ব্বক আনন দান করিলেন। তাহারা সকলেই 

আসনে উপবিষ্ট হইলেন । তখন কিরূপে যে তীহাদিগের আঁার্ধ্য-সংগ্রহ হইবে) 

হরবাশঙ্কল তাহাঁরই চিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন। গ্রহে যাহা কিছু ভোজ্যসামগ্রী ছিল, 
তৎসমস্তই ইত্তিপূর্ব্বে নিঃশেষ হইয়া] গিয়াছে ॥ নিকটে গ্রাম বা নগর নাই যে। তথায় 

গমনপুর্বক আহার্যয দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। যাহা হউক, এইবূপ চিত্তা করিতে 

করিতে অল্প সময়ের মধ্যেই দ্িণি এক প্রকার অবধারণ করিয়া! লইলেন। : তাহার গৃহে 

পম” * নামে এক গ্রকার কান্ট ছিল। উক্ত কাষ্ঠ রঞ্জনকার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। কিন্ত 

দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে মরভূমিনিবানী দীন দরিদ্র ব্যক্তিগণ তাহা ভক্গণ করিয়। 

প্রাণধারণ করিত। হরবাশঙ্কল এক্ষণে অন্নীভাবপ্রযুক্ত সেই মুজকাষ্টই ভোজযন্বরূপ ব্যবহার 

করিতে বাধিত হইলেন। উক্ত দারথণ্ডগুলিকে কুঙ্মন্ূপে চুর্ণ করিয়া ময়দা, চিনি ও 

মশলার সহিত একত্রে মিশ্রিত করিলেন । পরে সেই সমস্ত দ্রথা একত্রে সিদ্ধ হইলে একটা 

উপাদেয় খাদ্য প্রস্তত হইল । সর্ণামী হরব। তাহাই রাজকুমার যোধরাঁও এবং তাহার 

অন্থুচরবৃন্দের মম্ঘুখে স্তাপন পূর্বক খিনীতভানে কহিলেন “ভিক্ষান্বার! যাহ কিছু উপার্জন 

করিয়াছিলাম, তাহার অধিকাংশই ফুরাইয়। গিয়াছে, এক্ষণে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, 

তাহাতেই এক প্রকার থাদ্য প্রস্তত করিয়া আপনাদিগের সন্ুথে স্তাগন করিলাম) 

রাত্রি অধিক হইয়াছে, আর উপায় নাই? অন্কৃগ্রহ করিয়া আজিকার মত ইহাতেই সন্থষ্ 

হতে হইবে। আগামী কলা প্রাতেই আমি উত্তম পানভোজনের আয়োজন করিয়া 

দিব।” তাহার নম্রতা ও পীলতাদর্শনে অতিথিগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহার 
অতিথি-সৎকারের ভূয়সী প্রশংস1 করিয়া সাগ্রহে তাহাই ভোজন করিলেন । অগ্ধসময়ের 
দি 17765 

* হবিখাত সলমন যে কাঠ লইয়া আপন উপাস্তন্বেতা জিহোবার প্রসিদ্ধ মন্দির দির্দণ নবিয়াছিলেন। 

তাহার নাম “আল-মুজ” | মহাতু! টড. সাহেব বলেন যে, “আল, উপসর্গটা এ ছলে বিশেধণন্বরূপ 
বাবহাত হইয়াছে । এ দিকে খর্জরের প্রাচীন ইচ্টিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায় (যে, তত্রতা আদিনাথ দেবেরও 

মন্দির উত্ত মুন্ধ কাষ্ঠে বিনি্মিত হইয়াছিল। তবে কি এই উভয়ই এক কাষ্ঠ ?-- অসম্ভব নহে । কেনন? 

জগতের ইতিহানে বর্ণিত আছে যে, ফিনিসীয় ও মিশ্রদেশীয় বণিকগণ ক্রয় বিক্রয় করিবার জনা ভারতোপকুলে 
যাতায়াত করিত। হয়ত তাহারই উক্ত “আল মুজ” কাঠ নৌরাষ্র হইতে লইয়া শিয়াছিল। আনেকে 
ঠা বে, উক্ত কাষ্ঠ বিনষ্ট হয় না। এমন কি মি তাহাকে দগ্ধ করা যায় না। ইহার বর্ণ 

মার মত। 

পিন সপ পপ শা পশ৯০ পাপা 



৭৬ রাজস্থান 

মধ্যেই নিদ্রা শ্বুকোমল ক্রোড়ে শাস্তিলাভ করিয়া! পরিশ্রাত্ত ও উতৎপীড়িত গথিবগণ 
চিত্রর-দংজ্রাস্ত সমস্ত বিষয় ভুলিয়া! গেলেন। সেই মুজকাষ্ঠের মিশ্রম্পর্শে তাহাদিগের 
গুক্ষরাজি রঞ্রিত হইশা গিয়াছিল। গ্রাত£কালে নিদ্রোথিত হইয়। তাঁহারা পরস্পরের 

মুখ বিদ্দয়পূর্ণ লৌচনে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কি প্রকারে যে, তাহাদের গুম্ক 
সমুদায় বিকৃত বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা, কেহই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু স্ুতুর 
সন্ন্যাসী তাহার গুঢ় মূল কারণ অপ্রকাশিত রাখিয়। তাহাদিগকে উৎসাহ দান করিবার 
অভিপ্রায় আশ্বাসপূর্ণ বাক্যে কহিলেন “বার্ধক্যের ধূসর লোমাবলি যেমন নবীন জীবনের 
উষার নবীন রাগ ধারণ করিয়াছে, সেইরূপ আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনাদের ভাগ্য 

নবীন জীবন প্রাপ্ত হইবে এবং আপনার! যুন্র নগরকে রাত করিতে সঙ্গম 

হইবেন ।” 
হরবার আশ্বাসবাক্যে উৎসাহিত হইয়! তাঁহার! তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আপনাদের দলের 

অন্তভূক্ত করিয়। লইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে মিবে। নামক জনপদ্দের সর্দারের নিকট গমন 
করিলেন । গিবো-সর্দারের “অশ্বশালায় একশত নির্বাচিত অশ্ব রক্ষিত ছিল।” মিবে।-পতি 

এবং পবনজিনামা আর একটা স্বাধীন রাজপুতসর্দীর আপন “অঙ্গীর-কৃষ” তুরজ্ারোহণ 
পূর্বক যোধরাওয়ের দলবলে যোগদান করিলেন । এইরূপ আরও ছুই চারিজন রাজপুত 

সর্দীরের সহায়বল প্রাপ্ত হইয়া যোধ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং 
তাহাদিগের সমভিব্যাহারে মুন্দর নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চগ্ডের পুত্রদ্ধয 

এেতৎসন্ন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না? সুতরাং তাহারা নিশ্চিস্তভাবে বিরাম সম্ভোগ 

করিতেছিলেনঃ এমন স্বময়ে যোধরাও সদলে যাইয়! তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। 

এই অতর্কিত আক্রমণে শিশোদীয় বীরগণ কিছুমান বিশ্রাস্ত বা নিরুৎসাহ না হইয়া 
প্রচণ্ড বলসহকারে শক্রকুলের সন্মুখীন হইলেন | যোধরাও যে, কি প্রকার বলঙম্পন্ন 

হইয়! আসিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ বীর যে তাহার সহায়তায় অসিধারণ করিয়াছিল, 
তাহা কন্তটজি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না । পরস্ত তিনি তাহাদিগের সেমাবলকে 

অতি সামান্তজ্ঞানে দ্বণা করিয়া যোধরায়ের সম্মুখে ধাবিত হইলেন। এই অপরিণামদর্শিত! 

ও হীনবুদ্ধিতাঁর বিষময় ফল তাহাকে অচিরে ভোগ করিতে হইল। যোধরায়ের ভীষণ 

বল প্রতিরোধ করিতে না পরিয়। হীনবুদ্ধি কন্তটজি বিস্তর সৈনিফষ সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে 
নিপতিত হইলেন। এদিকে কনিষ্ঠ মুঞ্জজি আত্মরক্ষার উপায়াস্তর না দেখিয়া তীব্রগামী 

তুরঙ্গে আলোহণপূর্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন । কিস্তু তিনি তাহাতেও ষোধরায়ের 

করাল গ্রাস হইতে নিষ্কৃতি লাঁভ করিতে গারিলেন না । তিনি গদবার-রাজ্যের সীমায় 

উপনীত হইয়াছেন, এমন দময়ে বিজয়ী যোধ তাহাকে ধৃত করিয়া সেই স্থলেই নিগাতিত 
করিলেন। এইব্ূপে রাঠোরবীর যোধরাও আপন গ্রচণ্ড প্রতিজিবাংসা পরিতৃপ্ত 

করিলেন। কিন্তু ভাবিয়া*দেখিলে সুস্পষ্ট গ্রতীত হুইবে যে, উভয়পক্ষের প্রতিহিংসা! 

সমতুল হুইল ন1। কেনন! মুন্দরের একজন রাজপুত অধিপতির বিনিময়ে চিতোরের 

ছুইটা রাজকুমারের ছৃদয়-শোণিত নিঃনারিত হইল। পিত্রাজ্য পুনরুদ্ধার এবং প্রচুরতর 
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গ্রতিহিংসা! লইয়াও যোধ নিংশঙ্ক হইতে পারিলেন না । তাঁহার অহোরাত্র মনে হইতে 
লাগিল যেন চণ্ড ভীষণমৃত্তি ধারণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন! 
ফলতঃ যোধ কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া একবার আপনার অবস্থার বিষয়. 
ুক্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, চণ্ডের সহিত তুলনায় তিনি 

্বয়ং নিঃসহায় ও নিঃসন্বল। তিনি পরের আম্ুকুল্য ও বলের উপর নির্ভর করিয়াই 
সেই কঠোর কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ঘ হুইয়াছেন। তীহারা যেন একবার কি ছুইবার তাঁহার 
সহায়তা করিলেন; কিন্তু যখন মিবারের বিশাল সেনাদল আসিয়! তাহাকে আক্রমণ 

করিবে, তখন তিনি কাহার সহায়তায় আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন ? বিশেষতঃ 

তীহার পিতা রণমল্লই সেই বিবাদের প্রথম ও প্রধান উত্তেজক; সুতরাং তাহাদেরই 
দোষ অধিক । এরূপ অবস্থায় বিবাদভঞ্জন করা নিতান্ত উচিত। এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ 
চিন্তার পর যোধরাঁও চণ্ডের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন এবং সন্ধি-স্কাপনার্থ 
দমুগ্ডকাটি” * অর্থাৎ শোৌণিত-বিনিময়ের দণুম্বরূপ তাহাকে সমগ্র গদবার-প্রদেশ প্রদান 

করিতে সম্মত হইলেন। চও্ডের দ্বিতীয় তনয় মুঞ্জ যে স্তলে পতিত হইয়াছিলেন, সেই 
স্থল মিবার ও মিবাররাজ্যের মধ্যস্থিত সীমারেখাম্বরূপ নিরূপিত হইল! এইরূপে উভয়ে 

সন্ধি্থত্রে আবদ্ধ হইয়া বিগত বৃত্তান্ত ভুলিয়া গেলেন এবং পরম্পর পরম্পরকে হৃদয়ে 

ধারণ করিয়৷ কিছুদিনের জন্য প্রগাঢ় মৈত্রীভাব ধারণ করিলেন। এতছুপলক্ষে 

মিবারপতি ষে সমৃদ্ধ গদবাররাজ্য প্রাপ্ত হইলেন; তাহা ক্রমাগত তিন শতাব্দী ধরিয়। 
মিবারের অন্ততভূক্তি রহিল। চিরন্তন ও চিরপ্রমিদ্ধ উত্তরাধিকারিত্ব-বিধির ব্যভিচারপ্রযুক্ত 
এই গদবার-জনপদ মিবারেশ্বরের হস্তগত হইল) আবার সেই কাঁরধবশত£ই তাহা তিন 

শতাবী পরে তাহাদের হস্তত্থলিত হইয়1 পড়িল ! 
বীরবর উদ্বারচরিত চণ্ডের অসীম আত্মত্যাগ হইতেই মকুলের সৌভাগ্য-হুর্য্য উদিত 

হয়) কিন্তু সেহুর্যা অধিকক্ষণ বিরাজ করিতে পারে নাই। মধ্যাঙ্কের উচ্চতম গগনে 

উখিত হইতে না হইতে অকম্মাৎ তাহা! রাহ্গ্রস্ত হইয়। পড়িল; সেই সঙ্গে মকুলেরও 

নিদারণ অধঃপতন হইল । অল্পবয়পেই রাজোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া তিনি 
শিশোদীয়কুলের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে সম্যক্ সক্ষম হইয়াঁছিলেন বটে) কিন্ক 

বিধাতা তাহাকে সে গৌরব অধিকদিন সন্তোগ করিতে দিলেন না। তিনি যে সময়ে 

(খুঃ অঃ ১৩৯৮) চিভোরের সিংহাসনে সমারূঢ হয়েন, সে সময়ে সমগ্র ভারতভূমে এক 

নৃহন যুগ আরন্ধ হইয়াছিল ;__ভারতের প্রতিহাসিকত্রোত এক নৃতন দিকে প্রবাহিত 
হইয়াছিল। বীরকেশরী তৈমুর আপনার বিজয়ী মেনাদল লইয়! এই সয়ে ভারতবর্ষে' 

আপতিত হইয়াছিলেন। তদীয় কঠোর আক্রমণে দিল্পি-সিংহাসন কিচুর্ণিত হইয়াছিল 
বটে, কিন্ত তাহাতে মিবাঁরের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই +-মিবারের ইতিহাসে কোন 
বিশেষ বর্ণনীয় ঘটনার সমুস্তীবন হয় নাই । তৎসব্বন্ধে” উট্রগ্রস্থে কেবল এইমাত্র 

* সন্থান্তকুলজাত রাজপুতকে হত্যা করিলে হত্যাকারীর প্রতি যে দও প্রযুক্ত হয়, রাজস্থানের দুঁজিত 
ভাষায় তাহার নাম “দুডকাটি” |. একপ প্রথা প্রাঁটীন জর্দরপ- ও পাফদেসদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল 



১৭৮ রাজস্থান। 

বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, দিশ্লীশ্বর ফিরোজশাহ ঠিক এ সময়ে একবার 
মিবারাক্রমণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন ; পরস্ত তাহার উদ্দ্োগ সফল হয় নাই। কিন্তু 

বিশেষ বিবেচনা করিয়া! দেখিলে স্ুষ্পষ্ট প্রতীত হইণে যে, ভট্টগণ ষাহাকে ফিরোজশাই 

বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন; বন্ততঃ তিনি তাহার অন্যতম “ণীত্র *। সুতরাং শুট্টগণ ভ্রষে 

পতিত হইয়াছেন। ভারত:য় ইত্তিবৃত্ব পাঠ করিলে আনাদিগের এতছুক্কির সতাতা 

সম্যক্উপলব হইবে । বীরবর তৈমুরের ভীষণ আঞ্মণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়। 

ফিরোজ শাহের উক্ত পৌন্র দিল্লি পরিত্যাগ পূর্বক গুর্জরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন) 

স্বতরাং তিনি মিবারের অভ্যন্তর হইয়] যাত্রা করিবার সময় একবার যে, মিবারাক্রমণের 

উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবপর বলিয়া পরি2হীত হইতে পারে। ফলতঃ যে 

গ্রকারেই হউক এবং যিনিই মিবারের সেই শান্তিবিঘাতক হউন, রাণা মকুল তাহার 

ছুরভিসন্ধি পূর্ব হইতেই বুঝিতে গারিয়া তাহা ব্যর্থ করিবার অিপ্রায়ে আরাবলির অপর 

প্রান্তস্থিত রায়পুর নামক স্থানে স্ব'য় দলধলসহ তাহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সেই রায়পুর 

সমরক্ষেত্রে যুবকবীর রাণা মকুল এরূপ অদ্তত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, 
যবনরাজের সৈম্তগণ তদর্শনে বিভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্ত 

তাহাতেও তাহারা নিষ্কৃতি পায় নাই | রাণা তাহাদিগের পশ্চাদন্ুসরণ পূর্বক, 
অনেক যবনসৈম্তকে নিপাতিত করেন এবং দিল অর্ধগত শত্তরজনপদ 1 ও 

তন্মধ্যস্থ লবণ হ্দগ্ুলি হস্তগত করিয়া লয়েন। তৈমুরের আক্রমণ হইতে ভারতে যে 

ঘোরতর খিল্লীব উিত হুইয়ািল, তাহা মকুলের সৌভাগ্য ও গৌণবের পথ অনেক 

পরিমাণে পরিষ্কৃত করিয়। দরিয়াছিল বলিতে হইবে । সেই ম্ুষেগেই তিনি আপন রাজ্য 
ও সেনাবল দৃ়ীকরণ করিয়! মিবারের অন্যান্য প্রান্তে রাঞ্জাবিস্তার করিতে সক্ষম 

হইয়াছিলেন । রাণা মকুল অনেকগুলি শোভনীয় অট্টালিকা ও চৈত্যাদি নির্মাণ 

করিয়াছিলেন। সেই নকলের মধ্যে লাক্ষ রাণার প্রাসাদ 1 ও চতুভূজা নাস মনির 
বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

'রাণ। মকুলের তিনটা পুত্র ও পরম-রূপবর্তী একটী কনা সমুভ্তূত হইয়াছিলেন। 

কন্যার নাম লালবাই। গাগরৌণের খীচিবংশীয় সর্দারের হস্তে লাবণ্যবতী লালবাই 

সমর্পিতা হয়েন। খীচিসর্দার তাহার পাণিগ্রহণ করিবার ময় রাণাকে শপথ শ্বত্রে 
আবদ্ধ করিয়া! লইয়াছিলেন, “আমি আপনার নিকট আর কিছুই প্রাথনা করি না) কেবল 

এই মাত্র; প্রতিজ্ঞ। করুন যে, আমার রাঙ্গ্য শক্রকর্তৃক আক্রান্ত হইলে আগনি আমাকে 
সাহায্য দান করিবেন।” রাঁণা তাহাতেই সম্মত হয়েন। বিবাহের পর কয়েক বৎসর অতীত 

হইলে মালব-রাজ হোষঙ্গ গাগরৌণ আক্রমণ করিল) থীচি সর্দারের পুত্র ধীরাজ 

% ইহার নাম সহম্মদ তোগলুক। ইনি তোগলুক ফিরোজ শ. [হের প্রথম পুত্র নামিরাদীনের কনিষ্ঠ তনয়। 
রাজস্থান ৪৮ পৃষ্ঠ! দেখ। 

ঠ লাক্ষরাণ| এ প্রানাদের নির্মাণ আরম্ভ করিয়াই পরলোকগত হয়েন। উল্ত প্রাসাদ এক্ষণে সম্পূরণরূগে 

বিধ্বন্ড। ইহার ধ্বংসরাশির মধ্যে ইহার পূর্ববগৌরবের জনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়। বায়। 



মিবার ১৭৯ 

রাণার নিকট তাহার অঙ্গীকৃত সেনাবল প্রার্থনা করিতে আসিলেন। মাদেরিয়ার 

পার্নতাদিগের বিদ্রোহ নিবারণ করিবার জনা রাণা তখন আপনার প্রধান সেনাদলসহ 

তত্প্রদেশে অবস্থিত। ধীরাজ উক্ত সাদেরিয়াতেই রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং 

আবশ্কমত সেনাবল লইয়। স্বদেশে প্রতিগত হইলেন। এই মাদেরিয়াই রাণাঁর 

জীবন-নাট্যের শেষ রঙ্গস্থল। এই কালরক্সস্থলে আততাঁয়ী বিশ্বাস-ঘাতক ছুইটা গাঁষণ্ডের 
নৃণংনাচরণে তাহার মানবলীলার পর্যযবসান সাধিত হয়। সেই ছুই পাষও,--রাণার 
পিতৃব্য-নাম চাচা ও মৈর ! ছুবাচার চাচা ও মৈর বিনাদোষে-_বিনা কারণে ্শদ 

নৃপতি রাণ। মকুলের জীবনগ্রন্থি অকালে ছিন্ন করিয়া দিল! 
রাণা মকুলের পিতামহ রাণ। ক্ষেত্রসিংহের রসে কোন এক নীচকুলোস্ত,তা নুন্দরী 

পরিচারিকার গর্ভে উক্ত গাষগুদ্বর চাচা ও মৈর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অনেকেই 
বলেন যে, সেই পরিচারিকা স্থত্রধর-কন্যা | পারশব পুত্রগণ মিবারে “পঞ্চম পুত্র” নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । রাজার ওরসে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার। কোনরূপ সন্মান 

প্রাপ্ত হইতে গারে ন1 এবং যদিও নৃপতিগণ অন্ধগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সময়ে সময়ে 

আপ্রকার্ধো নিয়োছিত করিয়া থাকেন, তথাপি তাহাদ্িগের এমনই দুর্ভ।গ্য ষে, তাহারা 

মিবারের দ্বিতীয় শ্রেণীভূক্ক সর্দারদিগের 9 সমান আসনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। বল! বাহুল্য 

যে, মন্দবুদ্ধি চাচা ও মৈরের ভাগো তাহাই ঘটিয়াছিল। মিবারের শুদ্ধজাত সর্দারগণ 

ইহাদ্দিগকে অন্তরের সহিত ঘ্বণা করিত; তথাপি রাশ মকুল অনুগ্রহ বশতঃ সপ্তশত 

অশ্বারোহী সৈনিকের অধিনায়কত্থে উভয়কেই স্তাপন করিয়া মাদেরিয়। ক্ষেত্রে লইয়া 

গিয়াভিলেন। দাসীপুভ্রদ্ধয়ের প্রতি এই অনুগ্রহদর্শনে মর্দারদিগের মনে বিষম ঈর্ষার 

উদয় হইল) তাহারা মনে করিলেন যে। চাচা ও মৈর অন্কুচিত পদে উন্নীত হইয়াছে। 

এই ধারণানিবন্ধন তাহার! ইহাদিগকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

ভবিতবাতার অপার মাহাক্মো তাহাদিগের অভিগ্রায়দিদ্ধির উপযুক্ত স্থযোগও সমুপস্থিত 
হইল। কিন্ত সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে গিয়া! তাহারা আপনাদের রাজারই সর্ধনাশ 
সাধন করিলেন--অবশেষে রাজহত্যার পথ স্বহস্তে পরিষ্কৃত করিয়। দিলেন । মাদেরিয়ায় 

বিগ্রহকালে একদা রাণা আপন সর্দার, সামস্ত ও সেনাপতিদলে পরিবেষ্টিত হইয়া তত্রত্য 

একটা গ্রমোদকুঞ্জের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট আছেন) এমন সময়ে সেই কাণনের বৃক্ষরাঙ্জির 
মধ্যে তিনি একটা নুতন তর দেখিতে পাইলেন । রাণ! সে বৃক্ষের নাম জানিতেন না) 

ছুতরাং উপস্থিত সকলকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। চৌহান সামন্ত তাহার 
পার্থেই উপবিষ্ট ছিলেন; তিনি জানিলেও অজ্ঞানতাঁর ভাঁণ করিয়া রাণাকে মৃদুস্বরে 

কহিলেন ; “মহারাজ আমি বলিতে পারি না; আপনি উহাদিগের দুই ত্রাতার 
মধ্যে একছনকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহা! হইলে এখনই সহুত্বর প্রাপ্ত হুইবেন।” 
বকুমারমতি সরলমন| রাণা! মকুল চৌহান মর্দারের সেই কুটিল বাক্যের গৃঢ় অর্থ বুঝিতে 
শা পারিয়া সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “কাকা! ও গাছটীর কি নাম?” রাণার 

এই অকপট প্রশ্ন চাচা ও মৈরের হৃদয়ে বিষদিগ্ধতীতর স্লেষশরসম বিদ্ধ হইল! তাহাদের 



১৮০৩ রাজস্থান। 

মনে হইল তাহার! নুত্রধর-কন্যার গর্ভে জস্টিয়াছে বলিয়া রাঁণা তাহাদিগকে এইবপ 
শ্লেষপ্রশ্্ে বিদ্রপ করিলেন। এই ধারণ! ক্রমে দৃঢ় প্রতীতিতে. পরিণত হইল! তাহারা 

দারুণ ক্রোধ ও জিধাংসায় একবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে 
রাণা সন্ধ্যান্কিক লমাপন করিয়া হরিনাম-মাল! জপ করিতেছিলেন) এমন সময়ে নৃশংস 

চাচা ও মৈর প্রচণ্ড আঘাতে তাইার বাহু ছেদন করিয়া পরিশেষে তাহাকে একবারে 

ংহার করিল! পিশাচোচিত নৃশংসতার সহিভ সরলমতি মকুলের প্রাণবধ করিয়! 

রাক্ষস চাঁচা ও মৈর আপন আপন অশ্বারোহণ পুর্ববক চিতোরাতিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত 
হইল | মনে মনে অভিলাষ যে, সেই অবসরে তাহারা চিতোরপুরী হস্তগত করিবে। কিন্ত 

ছুরাচারদিগের সে অভিলাষ সিদ্ধ হইল না। চিতোরের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র 

তাহারা দেখিতে পাইল-_ছূর্গভ্বার রুদ্ধ ! 

পূর্বোক্ত শ্লেষ-প্রশ্ন ব্যতীত যদিও রাঁণা মকুলের শোচনীয় হত্যার অন্য কোন কারণ 
আপাততঃ দেখিতে পাওয়া! যায় না; তথাপি বিশেষ বিবেচনা করিয়। দেখিলে 

নুম্পষ্ট প্রতীত হইবে ে, রাণার বিরুদ্ধে কোন একটা কুটিল ষড়মন্ত্র গুঢ়ভাবে সংরচিত 
হইতেছিল। সে ফড়যন্ত্র মকুলের জ্যেষ্ঠ তনয় কুস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই 
জন্যই ছুরাচার চাচা ও মৈরের চিতোর-প্রবেশের পূর্বেই চিতোরদার রুদ্ধ করিয়া! 
রাঁধিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজঘাতুকদ্বয় বিফলোদ্যম হুইয়1 মাঁদেরিয়ার নিকটস্থ 

ুর্গে প্রতিগমন করিল। এদিকে বালক কুস্ত উপস্থিত বিপদ হইতে আত্মরক্ষার অন্য 
কোন উপায় না দেখিয়া! মারধাররাঁজের সৌহার্দ্য ও সদভি প্রায়ের উপর নির্ভর করিলেন। 

রাঁজপুতচরিত্রের আশ্চর্য্য মহিমা! যে শিশোদীয়গণকর্তক রাঠোররাজ নিহত ও 

তাহার রাজা অপন্থত হইয়াছিল, আজি শিশোদীয় নৃপতি কুস্ত বিপদে পতিত হইয়! 
সেই রাঠোররাজের পুজ্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । উদ্দারমতি রাজপুতপতি 
অতীত বৃত্তান্ত বিশ্বতিসাগরে বিসর্জন দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতক্ষণ না 
তিনি রাজঘাতীদ্বয়ের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া বালক কুস্তকে চিতোরের 

সিংহাসনে স্থাপন করিতে পারিবেন, ততক্ষণ তিনি মন্তকের উষ্কীষ উম্মোচন করিবেন 

না; ততক্ষণ শয্যায় শয়ান হইবেন ন1। বাস্তবিক আর্ধ্যবীর রাজপুতদিগের জীবনীমধ্যে 
ওরূপ ওদার্ধ্য, মাহাত্ম্য ও সত্যপ্রতিজ্ঞার বহুল উদাহরণ দেখিতে পাতয়া যায্ন। রাজপুতগণ 
স্বভাবতঃ তেজন্বী, ও উদ্ধত।__ঠাহাদিগের হৃদয় একটামাত্র আ[ঘাতেই বিলোড়িত 
হইয়া উঠে। যতক্ষণ না তাঁহারা সে আঘাতের প্রত্যাঘাত প্রদ্দান করিতে পারেন, 
ততক্ষণ তাহাদিগের হৃদয় কিছুতেই শান্ত হয় না। তীছার! অন্নেতেই বিবাদবিষস্বাদে 
উত্তেজিত-হয়েন, এবং প্রতিশোধ লইৰার জন্য কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। যতক্ষণ 
না সে প্রতিজ্ঞা পরিপালিত হয়, ততক্ষণ তাহার1 কিছুতেই শাস্তি সন্তোগ করিতে পারেন 
না। কিন্ত যেমূহূর্ে তাহ! প্রতিপালিত হয়, যে মূহুর্তে তাহাদের প্রতিশোধ-পিগাসা 

পরিশমিত হয়) সেই মুহূর্তেই তৃতবৃত্বান্ত ভুলিয়া গিয়া তাহাঁয়। পরস্পরে সুহদভাব ধারণ 

করেন। 'তখম ভট্টগণ ভাঁহাদিগের উভয়পক্ষকে বৈবাহিকস্থজ্ে আবদ্ধ করিয়া বর-কন্যার 
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পাঁণিবন্ধন পুর্বক উভয়ের কুলগরিমা কীর্তন করিতে থাকেন। ভট্টমুখে নেই খৌরব- 
কীর্তন শ্রবণ করিতে করিতে রাজপুতদিগের হৃদয়ে এক অপুর্ব আনন্দের আবির্ভাৰ 
হয়) তাহারা সদস্তে আপন আপন গুক্ক মর্দন করিতে করিতে সক কষ্ট ভুলিয়া! যান । | 

স্ররণাতিগ কাল হইতে রান্রপুতগণ এই নীতির অনুবর্ভন করিয়! আসিয়াছেন এবং 
যতদিন তাহাদিগের বিক্রমবন্থির সামান্য কণামাত্রও অবশিষ্ট থাকিরে, ততদিন এ নীতির 
বাড়িচার হইবে ন1। 

ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইয়! রাণা মকুলের শিশুতনয় কুস্ত মারবার-পতির নিকট, 
সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন । রাঠোররাজ হুরাচারদিগকে দমন করিবার জন্ত আপন 
পুত্রের সৈন্যাপত্যে একটা সেনাদল প্রেরণ করিলেন । তাহারা ভ্ধখন তাহারই রাজ্যের 
সীমান্ততাগে অবস্থিত ছিল। সুতরাং রাজকুমার অল্পসময়ের মধ্যেই তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিলেন। তাহার প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া দর্বত্ত চাচা ও মৈর 
সেই হুর্গনিলয় পরিত্যাগ পূর্বক পায়ী নামক স্থানে পলায়ন করিল। পাঁয়ী, আরাবন্জি 
শৈলমালার মধ্যস্থলে ষংস্থিত। ইহার নিকটে রাতাকোট নামে একটা উচ্চ শৈলকূট 
ছিল। দুর্বৃত্তের সেই রাতাকোটের শিখরদেশেই একী ছূর্গ স্থাপন করিয়া! সতর্কভাঁরে 
অবস্থিত রহিল। উদয়পুরের চারিদিকে যে বিশাল গিরিত্রজ বলয়াকারে বিরাজ 
করিতেছে, . তাহার শিখরদেশে উক্ত রাতাকোট-হুর্ণের ধ্রংষরাশি আজিও দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

সেই রাতাকোট-শূঙ্গের হুর্গম ও ছুরারোহ ছুর্গমধ্যে অবস্থিত হইয়া ছুরাচার চাঁচা ও 
মৈর এক প্রকার নিঃশঙ্কভাবে কালযাপন করিতে লাগিল। তাহারা মনে করিল য়ে 
তথায় কেহই শীত্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। কিন্ত দূরত্বের একবার 
ভাবিয়া দেখিল না! যে, রাঠোর ও শিশোদীয় নৃপতিত্য়ের প্রচণ্ড রোষ ভীষণ দাবানল 
সদৃশ প্রজ্লিত হইয়া তাহাদিগকে যেই ছূ্্ম প্রদেশে দগ্ধ করিবে। মাহা হউক, উক্ত 
ধারণাশিবন্ধন তাহার! পাপের উপর ঘোরতর পাঁপাচরণ করিতে কুষ্ঠিত হইল না। কিন্ত 
সেই সমস্ত অনীম পাপানুষ্ঠানেই পরিশেষে তাহাদিগের সর্বনাশ সাধিত হইল। স্জঃ 
নামা জনৈক চৌহানের অনূঢা ছহিতাকে বলপূর্বক অপহরণ করিয়া তাহার! সেই ছুর্সম 

' গিরিছূর্গে লইয়া গিয়াছিল 4 রোষাস্বিত স্থজা এই ঘোরতর অপমানের প্রতিশোধ লইবার 
অভিপ্রায়ে শ্রমজীবিগণের ষহিত গ্রচ্ছন্নভাবে মিলিত হইয়া রাতাকোটে উখিত 
হইয়াছিলেন এবং তথায় গমন করিবার সমস্ত পথ পুঙ্বানুপুঙ্ঘরূপে দেখিয়া আধিয়াছিলেন ॥ 
এইরূপে প্রচণ্ড প্রতিশোধ-পিপাসার শাস্তিবিধান করিবার সমস্্ব আয়োজন স্থির করিযঃ 
হজ আপনার নৃপতিষমক্ষে কঠোর মনোবেদনা! জানাইতে আসিতেছিলেন, এমন 
সময়ে তিনি দুর হইতে কুস্ত ও রাঠোরনৃপতির সেনাদলকে দেখিতে পাইলেন। তাহার 
আশা দ্বিগুণতর প্রবদ্ধিত হইল। ছুই হস্তে “ ব্দন আবরণ” করিস্তাঁ তিনি রোদন করিতে 
করিতে আপনার বংশের অনপনেত্ন কলঙ্ককাহিনী ভাহাদিগের নিকট প্রকাশ করি! 
বলিলেন। 'সেই পাশব অত্যাচারের বৃত্াস্ত শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সফলের হুদ “নিদারুণ 

০৪ 
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ক্রোধ ও জিঘাংসায় একবারে প্রজ্জলিত হইয়! উঠিল। যাহা হক সেই রাতাকোট 
র্গের কির়দুরস্থ দৈলবার! নামক স্থানে 'দিবাঁভাগ যাঁপন করিয়! শিশোদীয় ও রাঠোর 
বীরগণ নিশাকালে উক্ত গিরিছর্সের অভিযুখে যা করিলেন এবং অতি সতর্কভাবে পদে 
্গের পাদতলে উপস্থিত হইয়া তছুপরি আরোহণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। 
অচিরে শৈলগাত্রে সুদীর্ঘ কীলকসমূহ প্রবিদ্ধ হইতে লাগিল। ঘন ্রতাগুন্রপাশ ও 
বনবৃক্ষের শাখাবলি অবলম্বন পূর্বক সেই সমস্ত কীলকের উপর দিয়! তাহারা ধীর ও 

_সতর্কভাবে সেই ছরারোহ গিরিছুর্গে আরোহণ করিতে লাগিলেন। রজনী ঘোর অন্ধকারে 

সমাচ্ছন্ন। যে অসংখ্য নক্ষত্র সেই অন্ধকাররাশি দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতেছিল, তাহাদিগের নিশ্রভ স্তিমিত আলোক সেই সমস্ত নিবিড় বনবৃক্ষরাজির 
পত্রাবরণ তেদ করিয়! কচিৎ তাহাদিগের নয়নগোচর হইতেছিল। সেই গভীর ভমিআার 

গাঁ আবরণের মধ্য দিয়া রৌষপরিতপ্ত রাঠোর ও শিশোদীয় বীরগণ পরস্পরের অঙ্গরাথা 
ধারণপূর্বক ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলেন। প্রতিহিংসা লইৰার জন্য প্রমত্ত ও উত্তেজিত 
হইয়! চৌহান সুজ! পথ দেখাইতে দেখাইতে সকলের অগ্রভাগে আরোহণ করিলেন। 
এইরূপে স্বজা' যখন সেই পর্বতের উচ্চতর অধিত্যকাপ্ররদেশে আরূঢ় হইয়াছেন, তখন 

দুইটা তীব্র কির়ণ-রেখ! তাহার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল । সবিশ্ময়ে তীক্ষদৃষ্টিসহকারে তিনি 
চাহিয়া দেখিলেন এক ব্যান্ীর জলস্ত নয়ন হইতে সেই ছুইটী কিরণ-রেখা নির্গত হইতেছে। 
অমনি তিনি আপনার পার্বর্তী রাঠোর-রাজপুত্রের পাণি-পীড়ন করিয়া সভয়ে অল্প পশ্চাদ 
অপস্থত হইলেন; কিন্ত রাজকুমার তাহার ভয়ের কারণ দেখিয়! তনুহূর্তেই সেই ব্যাত্বীর 

হৃদয়ে আপন শাণিত তরবার বিদ্ধ করিয়! দিয়া তাহাকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। 
রাজপুতগণ এরূপ ঘটনাকে সুমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া গণন! করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহা- 
দিগের সকলের হৃদয় দ্বিগুণতর উৎসাহে উৎসাহিত হুইয়া উঠিল । দেখিতে দেখিতে সকলে 

একে একে রাতাকোটের শৃঙ্গদেশে উখিত হইলেন। অতঃপর কোন কোন ব্যক্তি দুর্গের 
প্রাচীরোপরি উথ্িত হইয়াছেন, কেহ বা তাহাতে আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন 
এমন সময়ে তাহাদিগের সহগামী ভট্টকবি স্থলিতপদে ছূর্গের নিয়তলে পতিত হুইলেন। 
সেই সঙ্গে তাহার পটহ * ঘোরতর শবে বাজিয়া উঠিল। সেই পটহ শবে চাচার 

ছুহিতার নিড্রাভঙ্ঈ হইল। কন্তাকে পুনর্ধার বিদ্রায়িত করিবার জন্য চাঁচা তাহাকে 
সাত্বন। দিয়া কহিলেন “ওয় কি? ভয় কি? কাহাকে ভয়? একমাত্র ঈশ্বরকে তয় করিয়া 
খে নিদ্রা যাও। ভাত্রমাসের মেঘ ডাকিতেছে এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টিও পড়িতেছে 
বলিয়া খীন্ধপ শব হইতেছে; নতুবা উহ! আরু কিছুই নহে। 'আমাদিগৈয় শক্রদল এখন 
ইকলবাতে, নদ কোন চিতা নাই” চার বাক্যের শেষ হই না হইতে দুরগমধ্যে 

ঞ জয়বীর্ন করিবার জন রাজপুতসেনার রতিম্যাহারে ভউকবি বুদ্ধতথলে ধাবিত হই থাকেন। উক্ত 
কবিগণ নঙ্গে করি! এক একটী পটহ লইয়া যান। যুদ্ধে জয়লাভ করিবামাত তাহারা সেই ঢোল বাজ্াইয় 
জরকীর্ঁন করেন। 



মিবার। র ১ 

মহ! কোলাহল শ্রুত হইল। রাঠোর ও শিশোদীয় বীরগণ ছুর্সমধ্যে উৎপ,ত হইয়া শ্রবণ” 

ভৈরব শবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । সে শবে ছুরাচার চাচার হৃদয় চমকিত হইল | 

শয্যা হইতে সলন্ফে তূমিতলে পতিত হইয়! অন্তর গ্রহণ পূর্বক গৃহের বহির্গিত হইতে যাইবে 

এমন সময়ে চন্দনা সর্দীর প্রচও মুষ্ধি ধারণ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন এবং সেই 
সথলেই দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ভ্রাতাঁকে পতিত হইতে দেখিয়া হু্ত্ত মৈর পলায়ন 

করিবার উদ্যোগ করিল কিন্তু রাঠোর-রাজপুত্র তাহাকে দত করিয়া ভূমিতলে পাঁতিত 

করিলেন। এইন্পে পাষগুদ্বয়ের পাঁপজীবনের সহিত তাহাদ্দিগের পাপপ্রবৃত্তির শাস্তি- 

বিধান হইল। বিজ্বয়ী শিশোদীয় ও রাঠোর . সৈন্যগণ রাতাঁকোটিছুর্গের সমস্ত ধনরত্ব 

ুঠন করিয়! জয়োৎকুন্নচিতে স্ব স্ব দেশে গ্রত্যাবর্থন-করিলেন4 

1 

সপ্তম অধ্যায়। 
জ্পাপাকিিক্পশ্শ | 

প্তের নিংহাসনারোহণ ;-_মালবপতি মহম্মদকে পরাজয় ও বন্দী করিয়া কুন্তের নগরে আনয়ন )-- 

রাণাকুত্তের রাজত্বের গৌরবোন্নতি ;_স্বীয় পু কর্তৃক তাহার গুপ্তহত্যা! --গিতৃহস্তাকে পদচাত 

করিয়! রায়মল্লের চিতোর-পিংহাসনাধিকার ;-_দিলীশ্বরের সেনাদল কর্তৃক মিবারাক্রমণ ;--রায়মল্লের 

জয়ার্জন )--পারিবারিক বিবাদবিবন্বাদ ।__রায়মল্লের মৃত্যু। | 

 জ্বৎ ১৪৭৫ (খৃঃ ১৪১৯) অবে রাণাকুস্ত শ্বীয় পিতৃদিংহাঁসনে সমারঢ হইলেন। 

তীয় রাজস্বকাঁলে মিবাররাজ্যের সমূহ গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। তিনি 

অগণ্য কঠোর বিষ্ব ও বিপদপরষ্পরার অস্তরায়ে স্বরাজ্য সুশৃঙ্খল ও ন্চাকুরূপে পাঁলন 

করিতে সক্ষম হইয্াছিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রকৃত রাজগুণের প্রদী্ড পরিচয় পাওয়া 
যায়। কিন্তু একমাত্র মারবার-রাজের * সহায়তা! ন। পাইলে তীঁহার সেই সমস্ত রাজগণ 

্ধি পাইত কি না, তথিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ। কেনন! তিমি যেরূপ অন্নবয়সে সেই 

ক রণচর তট সবপ্রমীত «রাজরক্'+ কাবাগ্রস্থের একস্থলে বর্ণন করিয়াছেন যে, মুলারাও) পা মূলের 

প্রধান অমাতান্বলনপ ছিলেন এবং মিবারের জন্য নৌয়া ও দীদোয়ান মাক ছুইটা জনপদ জয় করেন। শা. 



১৮৪ . রাজস্থান ।' 

সমস্ত বিপদ্দে পতিত হুইয়াছিলেন, তাহাতে যদি রাঠোরনৃপতি আত্মরাজ্য-নির্বিশেষে 

মিবারের প্রীবৃদ্ধি-সাধনে যত্ববান্ না হুইতেন, তাহা! হইলে মিবারের ইতিহাস আজ কি 

ুর্তিধারণ করিত, তাহা কে বলিতে পারে? রাঠোররাজের উক্তরূপ মাহাত্য ও সদাশয়তার 

প্রক্কৃত পরিচয় ভট্টগরদ্থে সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । তিনি ফে বিপুল আয়াস, বিস্তর 

যত এবং অপরিসীম অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া কুস্তের মঙ্গল সাধন করিতে মনোনিবেশ 
করিয়াছিলেন ; তাহার অনেক কারণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে এইটাকে বিশেষ 

বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে যে, রাণাকুস্ত তাহার শরণাগত হইয়া সহারতা প্রার্থনা 

করিয়াছিলেন । সে গ্রীর্ঘনা যদি তিনি পূরণ না! করিতেন, তাহা৷ হইলে তাহার" কলঙ্কের 

আর সীমাপরিসীমা থাকিত নাঁ। দ্বিতীয়তঃ “কুস্তরাণা রাঠোর-রাজের ভাগিনেয়্ |” 

ফলতঃ কতক কর্তব্যজ্ঞানে এবং কতক স্সেহমমতায় প্রণোদিত হুইয্া তিনি কুস্তের জন্য 

তত কষ্ট'ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন | 

বহুশতাবী ব্যাপিয়। মিবাররাজ্য যেরূপ সুদক্ষ ও তেজন্বী নৃপকুলে স্থশোভিত হইয়াছে, 

পৃথিবীর আর কোন দেশেন্র ভাগ্যে সেরূপ ঘটিয়াছে কি না সনোহ। রাণা কুস্ত যে 

সময়ে মিবারের সিংহাসনে সমান্ধঢ় ছিলেন, সেই সময় শিশোদীয়কুলের শ্রীবৃদ্ধির বিশেষ 

পরিচয় পাঁওয়। যায় । বলিতে কি, মিবার তখন মধ্যাহ্ছগগনের ন্যায় গৌরবের উচ্চতম 

আসনে আর হইঘ্বাছিল। হিন্দুবিদ্বেষী যে পাষণ্ড যবনদিগের ঘোরতর অত্যাচারে 

ভারতের নগরগ্রাম বিধ্বস্ত ও চূর্ণবিচুর্ণিত হইয়া! গিয়াছিল; আজি তাহার! অনেক 
পরিমাণে বিনীত ও পরাহত হইয়! পড়িয়াছে। যে প্রচণ্ড মুসলমান বীর ভারতের 

স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছিলেন, আজি প্রায় শত বতসর হইল, তাহার রাজতন্থ 

পরমাণুতে পরিণত হইয়। পড়িয়াছে ; এই শত বৎসরের মধ্যে মিবাররাজ্যে অভিনব 

যুগের অবতারণা হইয়াছে, বলিতে হইবে । যে ভীষণ বিগ্রহে ভারতের কঠোর বিধি- 

লিখন ফলবান্ হইয়াছে, তাহাতে বীরবর সমরসিংহের সহিত যে রাজপুত-বীরগণ 

অনন্তনিদ্রায় শায়িত হইয়াছিলেন, আজি তাহাদিগের ভন্মরাশি হইতে অগণ্য শিশোদীয় 

বীর উখিত হইতে লাগিলেন । আপাততঃ মিবারের কোন বিষয়ে অভাব নাই। বল, 

বীর্য, .গোৌরব, প্রতিষ্ঠা--সকল বিষয়েই মিবাররাজ্য আজি সমলঙ্কৃত । তথাপি 

রাঁজনীতিজ্ঞ কুস্ত সেক্সপ অবস্থায় নিশ্চে্টভাবে না থাকিয়া আপনার অদ্ভুত ভাবিদর্শনবলে 

ভারতের ভবিষ্যভাগ্যলিপি একবার অবহিত চিত্তে পাঠ করিলেন। তিনি দেখিলেন 

যে, সদূর ককেশশ শৈলমালার উত্তঙ্গ শিখরদেশ এবং তাহার পদতঙ-বাহিনী অঙ্গুঃ নদীর 

বিস্তৃত তভীরভূমি হইতে ঘন জলদজাল উদ্ভূত হইয়া জমে ক্রমে ভারতের দিকে বিস্তৃত 
হইয়া পড়িতেছে। সেই নিবিড় ঘনজালের অনৃশ্থ গর্ভে যে প্রচণ্ড বন্জান্ি ধীরে ধীরে সভভৃত 

হইতেছিল, তাহা! যে, স্বক্নকালের মধ্যে পূর্ণাব্বব প্রাপ্ত হইয়া রাণা! কুত্তের পৌত্র সঙ্গের 

শিরোদেশে পতিত হইবে, তাহা তিনি পূর্নেই জানিতে পারিয়াছিলেন। স্তরাং তাহার 

বিশবগগাহী তেন প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি এক্ষণে উপযুক্ত উপায় উত্ভাবন করিতে 

লাগিলেন। সে সকল উপায়ের সাহায্যে তিনি অসংখ্য ছুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করিয়া 



মিবার ১৮৫ 

হাঁমিরের তেজস্থিতা ও কার্ধ্যকুশলতাঁ, লাক্ষের সুন্দর শিল্প-্রিয়তা এবং উভয়ের অপেক্ষা 

আঁরও উৎকৃষ্টতর গুগশালিত্বের প্রদীপ্ত পরিচয়ের প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন ;-- 

একদা বীরবর সমরসিংহের লীলাক্ষেত্র কাগগার নদীর সৈকতভূমে মিবারের “লোহিত 
বৈজয়ন্তী” উড্ভীন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এন্থলে হিন্দুন্পতিগণের প্রজা-হিউতষিণী 

শাঁসনবিধির সহিত আমর তদানীন্তন মুসলমানদিগের অত্যাচারমূলক রাজ্যশাসনের ৪ 

করিয়! দেখিব। 
যেদিন ষবনবীর সাহাবুদীন কর্তৃক তারতের স্বাধীনতা-রত্ব অপহৃত হইল, যেদিন 

সমরকেশরী সমরসিংহ সেই রত্ব পুনকুদ্ধার করিতে গিয়া দৃষদ্বতী-তীরে আত্মজীবন 
আন্তি প্রদান করিলেন ) সেই'দিন-_সেই ছুর্দিন হইতে বর্তমান সমালোচ্য কাল পর্যযস্ত 
ছুই শত ষড়বিংশতি বৎসর অনন্ত কালপ্রবাহে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই ছুই শতাব্বীর 
মধ্যে ছুইটী বিশাল রাজবংশে সর্বসমেত চতুর্বিংশতি জন যবনরাজা! ও একজন মাত্র যবন- 
রাজী হত্যা, বিদ্রোহ ও পদচ্যুতি প্রভৃতি কুটিল চক্রে পিষ্ট হইয়া! শটৈঃ শনৈঃ অনস্তধামে 
যাত্রা করিয়াছে। কিন্তু মিবারের সহিত ইহার তুলন! করিলে উভয়ের মধ্যে সমূহ পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হইবে। উক্ত দীর্ঘকালের মধ্যে সর্বসমেত একাদশজন নৃপতি মিবারের 
শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। ইহীদিগের মধ্যে অনেকে মাতৃভূমি ও দুরস্থ পুণ্যতীর্থ রক্ষা 
করিবার জন্য রণস্থলে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন । এক্ষণে স্পষ্টই প্রভীত হইতেছে যে, 
যাহারা প্রজা-হিতৈষিণী বিধিব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া রাজ্যপাঁলনে তৎপর হয়েন, তাহার! 

দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজসম্মান ভোগ করিতে পারেন। 
খিলিজিবংশীয় ভূপতিগণের শাসনকালের শেষ সময়ে বিজরপুর, গৌলকন্দ; মালব, 

শুর্জর,যাওয়ানপুর ও কন্ী প্রভৃতি জনপদসমুহের সামান্য সামান্য করপ্রদরাজাগণ দির্লীশ্বরের 

অকর্দণ্যতা দর্শন করিয়া আপনাদিগের অধীনতা-নিগড় উন্মোচন পূর্বক এক একটা 

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। যে সময়ে রাণ! কুস্ত চিতোররাজ্যে 

অভিষিক্ত হইলেন, মেই সময়ে মালব ও গুর্জরের নৃপতিদ্বয় বিপুল বলবিক্রম অর্জন 
করিয়া আপনাদিগের রাজ্য বিস্তৃত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এক্ষণে মিবারের 

ও গৌরবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের জিগীষা ও রাজ্যলিগ্গা বৃত্তি 
দবিগুতর গ্রবর্ধিত হইয়া! উঠিল; তাহার! উভয়ে একতান্ত্রে আবদ্ধ হইয়া সম্বৎ ১৪৯৬ 
(ৃং ১৪৪) অবে এক একটা বিশাল ও প্রচণ্ড সেনাদল গ্রহ্ণ পূর্বক মিবাররাজ্যের 
অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রাণ! কুস্ত এ সংবাদ অচিরে জানিতে পারিলেন। তাহার 

ক্রোধ ও জিখাংসা ভীষণবেগে প্রজলিত হইয়া উঠিল। ছ্ুরাচার যবনরাজদ্বয়ের 
প্রগল্ভতার সমুচিত প্রতিফল দান করিবার জন্য তিনি লক্ষ অশ্ব ও পদাতি এবং চতুর্দশ 
শত রণমাতঙ্গ লঙ্গে লইয়া তাহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। মিবার ও মালবরাজ্যের 
সঙ্গমন্থলে উতয়দলে পরস্পরের সম্দুখবর্তী হইয়া দণ্ডায়মান হইল। 'অচিরে যে ঘোরতর 
সংগ্রাম সমারৰ হইল, তাহাতে রাজপুতবীর কুস্ত যবনরাজঘয়ের একীভূত ব্ল-ক্রিমকে 
গরাহভ করিয়া মালবেশ্বর খিলিজি মহন্মদকে বন্দীভাবে চিতোরনগরে আনয়ন কনিং 



১৮৬ রাজন্থান। 

পণ্ডিতবর আবুলফজ্েল স্বগ্রণীত: প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে রাণ! কুস্তের এই জযবৃততন্ত 
প্রকটিত ক্রিয়াছেন। তিনি মুসলমান হইলেও হিন্দুরাজের মাহাত্ম্য ও ওঁর বশীতৃত 
হুইয় তাহার অপূর্ব গুগগ্রামের পরিকীর্ভন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন “উদারচরিত 
রাণা কুম্ভ কোনরূপ নিয় গ্রহণ না করিয়াই আপন শক্রু মহল্মদকে মুক্তিদান করিলেন, 
এমন কি তাহাকে নান প্রকার উপহার দান করিয়! মহা! সম্মানসহকারে তদীয় রাজ্যে 
পাঠাইয়া দিলেন।” হিন্দুজাতির. চরিত্র এইরূপ অত্যুদ্দারই বটে। বিনীত শত্রুকে 
সদয়ভাবে মুক্তিদান করাই হিন্দুবীরদিগের প্রধান্ন ধর্ম । এধর্শের আলোচনার পরাকান্জর 
প্রদর্শন করিতে তাঁহারা কখনও ক্ষান্ত থাকেন না। এ মুক্তিদানসম্বন্ধে' ভষ্টদিগের 
কাব্যগ্রন্থে অন্তরূপ বিবরণ পাওয়া যায় । তাহাতে বর্ণিত আছে যে, রাণা কুস্ত; মহম্মদকে 

বন্দীভাবে ছয়মাস কাল চিতোরনগরে রক্ষা করিয়া পরিশেষে তাহাকে মুক্তিদান 
করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি সেই জয়লাভের প্রমাপন্বরূপ অন্যান্য দ্রব্যের 
সহিত বিজিত যবনরাজের মুকুট রাখিয়াছিলেন। বীরবর বাবর, সঙ্গের পুত্রের নিকট 

উক্ত রাজমুকুট উপহারম্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আত্মজীবনীমধ্যে ভাহার বৃত্বাস্ত স্পষ্টাক্ষরে 
বর্ণন করিয়াছেন । ফলতঃ ইহীও রাণ! কুস্তের গৌরবের একটী সামান্য পরিচয় নহে। 
কিন্ত এ সকল অপেক্ষা আর একটা স্থায়ী ও সুদৃঢ় প্মৃতিচিন্ন দীর্ঘকাল ধরিয়! উক্ত 
বিজ্য়গৌরব ঘোষণা করিতেছে ।--সে স্মতিচিহ্ কুস্ত-প্রতিষ্ঠিত বিশাল বিজ্যন্তস্ত। 
“উদ্বেল মহাসাগরবৎ বিশাল সেনাদল লইয়া! মেদ্িনীমণ্ডল কম্পিত করিতে করিতে 

গুর্জরথণ্ড ও মালবের নৃপতিত্বয় মধ্যপাট * আক্রমণ করিলে” যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, 
তৎসমন্তই সেই বিজয়ন্তস্তে বর্ণিত আছে। উক্ত সমর-ঘটনার একাদশ বৎসর পরে রাণ। 
কুস্ত কর্তৃক জয়ন্তস্ভের নির্্াণকার্ধ্য আরন্ধ হয় এবং আরও দশ বৎসরের মধ্যে তাহা শেষ 

হইয়! যায়। যে বিশাল বিজয়ন্তত্ত পূর্ণাবয়বে সংগঠিত হইয়। আজি মেরুর প্রতি 
দ্বণাসহকারে অবলোকন করিতেছে, তাহার সমস্ত নির্্মাণকার্য যে, দশ বংসরের মধ্যে 

সমাপিত হইবে, ইহা কুস্ত রাণীর কার্ধ্যদক্ষতার সামান্য পরিচায়ক নহে। যাহা হউক 
এক্ষণে আমাদিগের এইমাত্র কামনা যে, উত্ত বিজয়স্তস্ত অটলভাবে বিহারি থাকিয়া 
মিবাঁরের নৃগতিগণের সৌভাগ্য-গৌরব ঘোষণা করুক। 

রাগ! কুস্তের উদীরতা ও মহত্বে বশীভূত হইয়া মালব-রাজ তাহার সহিত বন্ধুত্বসত্রে 
আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ঝুনবুন্থ নামক স্থানে দিরীশ্বরের 

সেনাদলের সহিত রাণ! কুস্তের একবার যুদ্ধ হয়) উক্ত যুদ্ধব্যাপারে মালবরাজ মহন্মদ 
আপন সেনাদল লইয়। রাণীর সহায়তা করিয়াছিলেন । সেই যুদ্ধে রাপ! কুস্ত জয়লাভ 

করেন। উত্ত সয়ে দিলির ক্ষমতা! এত প্রচুর পরিমাণে ব্যাহত হুইয়। পড়িয়াছিল যে, 
এমন কি দ্ি্লীক্গরের পূর্বগৌরব পুনর্লাত করিবার অভিপ্রায়ে মুনা বীরবর তৈমুরের 
নামে মস্জিসধ্যে প্রত্যহ খুতবা! পাঠ করিত । একাকী মালবরাজই দিল্লির শেষ 
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.. ঙ্ঈ মিবারের প্রাচীন নাম মধাপাঠ। 



মিবার। ১৮৭ 

বিদেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে মিবারভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য যে চতুরশীতি ছুর্গ 
ততপ্রদেশমধ্যে বিনির্দিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বত্রিশটা একমাত্র কুত্তই স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এই সকলের মধ্যে তাহার শ্বনামখ্যাত ছূর্গ কুস্তমেরুই বিশেষ প্রসিদ্ধ। কুস্তমেরু যেরূপ 
প্রদেশে সংস্থিত এবং ইহার চতুদ্দিক যেরূপ উচ্চোচ্চ অট্টালক দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহাতে 
ইন্থাকে চিতৌর ব্যতীত মিবাঁর-রাজ্যের অন্যান্ত ছুর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। কমলমেরুর উক্ত অক্টালকসমূহ যেস্থলে নির্মিত হইয়াছে, তথায় একটা প্রাচীন 
দর্ম বিরাজিত ছিল। পার্বত্য ভিলগণ অনেক দিন ধরিয়া তাহা! আপনাদিগের অধিকার- 

ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। মহারাঙ্জ চনতরগুপ্ডের বংশে সম্প্রীত নামে যে একজন জৈন 

নরপতি খৃ্ীয় দ্বিতীয় শতাববীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অনেকে বলেন যে, তিনিই উক্ত 
প্রাচীন ছূ্গ নির্মাণ করেন। এ প্রাচীন ছুর্গের স্থানে স্থানে যে নকল জৈনমন্দির দেখিতে 

পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ের নিষ্মীণকৌশল অবলোকন করিলে উক্ত প্রবাদ-বাক্যের উপর 
অনায়াসেই বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে। উক্ত কুস্তমেরু দুর্গের একটা প্রধান দ্বার 
“হনুমান-্বার» নামে প্রসিদ্ধ। তথায় বীরবর হনুমানের একটা প্রকাও প্রতিমৃত্তি রক্ষকরূপে 
সংস্থাপিত আছে । নাগোরকোট জয় করিবার সময় রাণা নব্লগরের কতকগুলি সুন্দর 

কবাটের সহিত উক্ত কপিমৃষ্তিকে শ্বনগরে আনয়ন করিয়াছিলেন । আবু পর্বতের অন্যতম 
শিখরদেশে প্রাচীন প্রামারগণের একটী বিশাল ছূর্ণ অবস্থিত ছিল, কুস্ত তন্মধ্যে একটা 
বিরাট অস্্রীলক বিনিন্াণ করেন। সেই অক্টালকমধ্যে তিনি প্রায়ই অবস্থিতি করিতেন । 
সেই প্রকাও ছুর্গবাটার অস্ত্রাগার ও রক্ষকশালা আজিও কুস্তের নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । 
রাণা কুস্ত ষে, স্বীয় প্রজাসমূহের অতান্ত অন্ুরাগ-তাজন ছিলেন, তাহার প্রমাণ মিবার- 
বাসিগণের অনেক কার্ধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবুপর্বতের কৃটস্থিত উক্ত হুর্ণাত্যন্তরে 

কতকগুলি মন্দির দেখিতে পাওয়া ষায়। তন্মধ্যে একটার অভ্যন্তরে কুস্তের ও তাহার 
জনকের প্রস্তরনির্দিত. প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত আছে । মিবারের অধিবাসিগণ অদ্যাবধি 
তথায় গমন পূর্বক দেবভাবে সেই ছুইটা প্রতিমার পূজা করে। যে দিন মহারাণ! কুস্ত 
সেই গিরিছুর্গের অভ্যন্তরে বিরাম সম্ভোগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আজি কত 
শতার্ধী অতীত হইয়। গিয়াছে) তাহার যে সমস্ত বংশধরগণ এককালে তথায় অতুল 
ক্ষমত। পরিচালন! করিয়াছিলেন, তাহারাও আঙ্জি অনস্ত কালসাগরের কোন্ গভীরতম 

স্থলে বিলীন হইয়া রহিষ্বীছেন, তথাপি এই সকল কীর্তির বিষয় চিন্তা করিলে মিবারের 
পূর্বতন গৌরবের বৃত্তান্ত স্বতণই মনোমধ্যে সমুদিত হয়। যিবানেরর পশ্চিম প্রীস্ত এবং 

আবুগিরির মধ্যবর্তী পর্বত-পথগুলিকে কোট্টাদিঘার দূ় করিয়া রাণা কুস্ত বর্তমান শিরোহীর 
নিকটে বাসস্তী নামে একটা ছুর্গ নির্ীণ করেন। তত্বাতীত আবাবলি-নিবাসী অসভ্য 
মৈরদিগের আক্রমণ হইতে দেবগড় ও শেরোনল্লকে রক্ষা করিবার জন্ত মাচীন নামে 
আর একটী ছর্গ তৎকর্তৃক নির্িত হইয়াছিল ; এবং জারোল ও পানোরের বলদর্িত দুর্ধর্ষ 

মিয়া ভিলদদিগকে বশীভূত রাখিবার জন্ভ তিনি আহোর ও অন্যান্য প্রাচীন ভীর্ঘ রস 
সমূহের সংস্কারসাধন এবং মিবার ও মারবাররাজ্যের সীম! নির্দেশ করিয়াছিলেন । 
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ধ সকল বডি ভিন্ন রাঁণা কুস্তের ধর্মসংক্রাত্ত অনেক কীর্তির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া 

যার। তন্মধ্যে ছুইটাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রথম,_কুন্তগ্তাম। কুন্তপ্তাম, আবুপর্বতের 
অধিত্যকা-প্রদেশে সংগঠিত । ইহা! অন্থত্র স্থাপিত হইলে একটা অতিশোভনীয় অষ্টালিকা 
বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে পারিত ; কিন্ত উক্ত স্থানে নানা সুন্দর স্বন্দর পদার্থদ্বারা পরিবেষ্টিত 
বলিয়া কুস্তপ্তামের সৌন্দর্য্য হঠাৎ অনুমিত হয় না । দ্বিতীয় অট্রালিকাটা অতি প্রকাণ্ড। 
তাহার নির্মীণকার্ধ্যে কিঞ্চিধিক দশক্রোর টাক! লাগিয়াছিল ; এই বিপুল অর্থের 
মধ্যে রাখ। আপন কোষাগার হইতে আটলক্ষ টাক। সাহায্য করিয়াছিলেন। মিবারের 
পশ্চিমভাগন্থ সত্রি নামক গিরিপথের মধ্যে উক্ত বিশাল অষ্রালিকা স্থাপিত। রাধা 
ইহাকে খষভদেবের * নামে উত্ষর্গ করিয়াছিলেন । ছূর্গম ও নিভূততম গিরিব্রজের 

অধাস্থলে স্থাপিত বলিয়া ইহা হিনুবিদ্বেষী ছুধ্বর্য মুদ্লমানদিগের সর্বসংহারক হস্তের 
আয়ত্তাধীন হয় নাই | কিন্তু ছঃখের বিষয় ইহা এক্ষণে সম্পূর্থূপে পরিত্যক্ত । 
যে খযতদেবের পবিত্র মন্দির একদা মিবারের একটা প্রধান তীর্থস্থান বলিয়! প্রসিদ্ধ 

ছিল, প্রত্যহ যথায় অসংখ্য নরনারী গমনাগমন করিত, আজি তাহ। জনশূন্য নিবিড় 
অরণ্যে পরিণত হইয়। রহিয়াছে; আজি বন্য শ্বাপদকুল তাহার পবিত্র প্রকোষ্ঠসমূহে 
নিবসতি করিয়! সেই ছুর্ণয প্রদেশকে আরও ছুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। রাণ! কুস্ত যেরূপ 
বীর, শিল্প্রিয় ও প্রতিষ্ঠাবান্) সেইরূপ একজন স্থকবিও ছিলেন। রাজস্থানের ঘন্যান্ত 
রাজকবিদিগের মধ্যে তিনি কবিতা-রচনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছেন। 

কেনন। তিনি তাহাদিগের ন্যায় স্বকীয় বিক্রম-বর্ণনে এবং স্বীয় চিত্তবিমোহিনীদিগের 
সৌনর্ধ্যকীর্তনে আপন প্রতিভাকে পর্যবসিত করেন নাই। তিনি আধ্যাত্মিক-রসামোদী 
কবিকুলের বিশুদ্ধ রর্দচর অনুবর্ভন করিয়া স্ধাময় “গীত-গোৰিন্দের” একখানি সুন্দর 

পরিশিষ্ট রচন! করিয়াছেন । 

রাণা! কুস্ত, মারবারের শ্রেষ্ঠ সামত্ত মৈরতা-নিবাসী বাঠোর সর্দারের মীর-বাই নামী 

ছুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্ীরবাই যেরূপ পরমলাবণ্যবতী, সেইকপ গ্রগাচ 
ধন্মান্রাগ্নী) এই মকল গুণের বিষয়ে কোন রাজকুমারীই তৎকালে তাহার সমকক্ষ 
ছিলেন না। মীরবাই পরম বিদূধী;--কবিতা-রচনায় তাহার অপূর্ধ্ব ক্ষমতা৷ ছিল। 
তিনি ক্বষ্চবিষয়ে অনেকগুলি সারগর্ভ কবিত1 রচনা করিয়াছিলেনু । বিষু-বিষয়ক 
বলিয়া তাহার কবিতা-কলাপ বৈষণবগণ কর্তৃক বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে। অন্যাপি 

অনেক রাজপুতকুলে কাব্যপ্রিয়! মীরবাইয়ের পবিত্র কবিতামাল! শুনিতে পাওয়া যায়। 

| - : 
ক রাখার একজন জৈনধর্মাবলন্থী মন্ত্রী ছিধেন ; তিনি পরবারকুলে জন্মগ্রহণ করেন । উক্ত সচিব 

কর্তৃকই ১৪৩৮ ৃষ্টান্দে ধযভদেবের মন্দির গ্রতিষ্িত হইয়াছিল । সাধারণের ব্যন্ানুকূলো ইহার নির্্াণকাধ্য. 
সম্পাদিত হয়। ইহা তলত্বিতয়ে বিভক্ত । অনেকগুলি প্রস্তরনির্্িত হুদীর্ঘ স্তর শিরোদেশে ইহা স্থাপিত। 
সেই সকল স্বস্ত প্রত্যেকটা ৪* ফিটের অধিক উচ্চ হুইবে। এই মলগিরের নির্দাণকৌশল অতি চমৎকার। 
ইহার অভ্যন্তর নান! প্রকার হাদযবাহি চিত্রকার্যে হুশোভিত | প্রসিদ্ধ জৈন মাসি মিনি এই 
অলিয়ের নি্তলে স্থাপিত আছে। 
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রা কত বেয়প বীর; সেইরূপ একজন প্রেমিক রিকি ও বাসীর বক 

সং মিশ্রণে তাহার, হাদয় সুনরতাব ধারণ করিয়াছিল | খালাবা; র্ জনপদের সাধিপ সর্দারের 

দুহিতার লহিত রাঠোর-রাজকুমারের পরিণয়-সন্বনধ স্থিরীকৃত হয়; কিন্তু ষে বিবাহ কার্যে 
পরিণত হইতে ন1-হইতে রাণা সেই রাজপুত কুমারীকে, হরণ করিয়াছিলেন ।। ইতিপূর্বে 

রাঠোর ও পিশোদীয় কুধের মধ্যে যে সুধদ্তাৰ সংবদ্ধ হইস়াছিল, কুস্তের এই ব্যযহার 
জন্য. ডাঁছা আবার ছিন্ন হইয়! গেল) আবার উভয়কুলের সেই প্রাচীন: বৈরভাব 
গুনরুদীপিত হই উঠিল ।  প্রেমবিষুড় রাঠোর হী ভীবনতো বিপীকে উদ্ধার করিবার 
জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার হুর্ভাগ্যবশতঃ সকল চেষ্টাই নিক্ষল- হইয়া 

গিযনাছিল। তথাপি তিনি সেই লাবপ্যবতীর আশার জলাঞ্চণি দিতে পারেন নাই 
অহরহ মুন্দকের :গ্রাসাদমধাস্থ একটা নিভৃত: প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া ভিনি লেই হ্ন্দীর 
সৌন্দধ্যরাশি ধ্যান করিতেন । বৃষ্টিপতনে নভোনগুল পরিদ্কৃত হইলে কুম্তমেরুর উচ্চ 
প্রাসাদ-শিখর সুন্দর রম হুটভে স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইত) বিগ্রলন্ধ রাঠোর- 
রাজকুার আগন নিভৃত কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট হইরা শ্রিক্তমার, সেই আবাসংদিধয় 
প্রাণ কিয়! দর্শন, করিতেন; কত চিন্তা--কত ভাবনা তীহার: বায়মধ্যে উদ্দিত 

হইত; কখন স্খ-কখন ছুঃখ, কখন আশা--কখন নৈরাশ্য তাহার হৃদয়কে ধিকার 

করিত। এক এক লনয়ে তিনি একবারে অধীর হইয়া পড়িতেন। তথাপি নে মোহর 

চিন্তাকে ত্যাগ করিতে পারতেন: নাঃ তথাপি সেই নিতৃত প্রকো 

চা টব না. ১ রি চি রনী, কল নিলয় বি, কুদ্বমের 

ৃশয হি গেলেও, ) ভিনি খর না, যাগ, করি 
দীপালোক সেই তমলা ত্দ করিয়া শী রাারণারে 



ভিনি বিমল ফালা পথ বিশ্ব হইতে গারেন সাই? নক অনর্থকর আর্থলোতের 
ব্শীতৃত হইয়া স্তাহাকে ভীহার প্রণয়-পাজের একজন প্রচণ্ড শ্রতিদ্বন্ির হস্তে সমর্পণ 
্করিলেন,-_ছুহিতার হুখহ্ঃখের বিষয় তাবিয়! দেখিলেন না; এই লকল চিস্তায় রমনী 
নিরম্র িপীড়িত হইতেন এবং ভবিতব্যতার কঠোর লিখনকে শত্ত ধিক্কার গ্রদান 
করিতেন। এইকপে কয়েক বহলর অভীত হইয়া গেল। বিরহবিধুর রাঠোর শতসহজ 
চেষ্টা করিয়াও আপন চিততবিনোদিনীকে প্রার্ হইতে পারিলেন না । একদ| মিশাফালে 
তিনি কুস্তমেরুর পশ্চিযপার্থস্থিত বিষিড়* অরণ্যের মধা দিয়া ইর্সোপরি আয়োহণ 
করিতে পারিয়াছিলেন ; কিস্ত ভষ্টকবিগণ এস্বলে সমস্বরে বর্ণন করিয়াছেন! যে, “তিনি 

ঘন ঝালবন খেকপ্রকার গাছ) উত্তীর্ধ হইতে পারিয়াছিলেন বাঃ ই জা 
বানী সমীপব্া হইতে পারেন নাই 1৮ 

.. প্রন্ক্ প্রধালীক্রমে অর্ধ শতাবীকাল অপ্রতিছতগ্রভাবে রাঁজ্যভোগ করিয়! রাঁণ' 
পরিণত বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন; তাঁহার সজাতির ও স্বদেশের শক্কগণ তদীয় প্রচণ্ড 

খিক্রমে পরাহত হন মন্ুগধ তূজন্গের স্তায় বিনীতভাঁবে অবস্থিত রহিয়াছে; অমেকগুলি 
ছর্গ ও মন্দিরাদিদ্বার| তিনি স্বাঁগ্কে দৃঢ় ও অলঙ্কত করিয়া! মাতৃভূমির অসীম যশো- 
গৌরবের সহিত আপনার যশোগৌরবের মূলভিত্তি স্থাপন করিস়্াছেন,--এমন লঈয়ে_ 

মিবারেক্স একধপ জলন্ত গৌরব-গরিমার সময়-_রাণার ফলবান্ জীবনতরুর মৃলদেশে এক 
পাষণ্ড নর-রাঁক্ষষ কঠোর কুঠারাঘাত করিল! যে বৎসর সমগ্র মিবারভূমির পক্ষে একটা 
অতুধ আনন ও উৎসবের বৎসর হইতে পারিত, আদি পিশাচের পৈশাচিক ছুরাটরণে, 

সে বংসর ঘোরতর কাল-রঞজনীর দিবিড় খিষাদ-তমসায় পরিব্যাপ্ত হইয়া! পড়িল !-_.সেই 

ৰত্মরের একটী ুর্দিবসে যে ভয়াবহ লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় হুইল, ভাঁহাতে সমগ্র 
আর্ধ্যদাতির ইতিহাসের একটা দিস্তৃত অধ্যায় অনপনেয় নিবিড় কলহব-কজ্ছলে চিরকালের 

জন্য কনুষিত হইয়া পড়িম়্াছে । যে পরমগুণাঁধার রাগ! কুস্ত দীর্ঘকাল বিরাঁম ও বিমল 
শাস্তি সম্ভোগ করিতে করিতে ধীরে ধীরে বার্ধাকোর পথে বিচরণ করিতেছিলেন:? গাছার 

পবিত্র ীবন এক পিশাচ ঘাতুকের ছুরিকাঘাতে অকালে ইহলোব হতে 5 রা টি 
সে পিশাচ ব্শংস ঘাতুক-তাহার পুত্র! | 

এইরূপে বং ১৫২৫ ধঃ ১৪৬৯) অথ একটা অর রোমাঞ্চকর তীষণ কাণ্ডের 

্ সরে কলস্িত হইয়া পড়িল। যে পিশাচ নরযাঙ্ষন স্বহণ্ডে আপন জন্মদাভার হৃদয় 

শাণিত পাত করিল? তাহার পাপমাম আধ্যঙজাতির পথিজ্ব ইতিহাসে স্থান পাবার 

বোঁগা নুছে। দেনা উজ্ঞারণ করিলেও পাপ আছে।-_-তাহার--সেই পা্ষণের- 
হ্ সো ! থালহানের ই রউকবিগদ ত হাহ পাপনামের গির্ নর রো 

| অভিবাহিত সিতে: পানে, না আনে অতি ্ ষ গান ন করি হাহাকে 



মিরার 1 

উ কালা? সে লিং রা ২ আহা রা & হর হা 

নি লিঃ রাজ্যধনের বিনিম্ধে ভাহানিগের বনু য় কাল, তাহা সুজি হা লং 

না। মনে মনে আভিলাষ যে, তাহার! ছরাচারের বশীভূত হইয়া তাহার অন্যান্য 

দুরভিপ্রায়- -সাধনে সহায়তা করুক? কিন্তু সে সাহস করিয়া তাহাদিগকে নিজ ঘনের বাসনা। 

প্রকাশ করিয়া! বলিতে পারিত না,--বলিলেও তাহার! তাহার আনুকৃব্য করিত কি না 

তথ্িষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ । ফলত; তাহার মনোভিলাষ পরিপূর্ণ হইল না ; মনোবেনারও 
সীমা-পরিমীম! রহিল না । নিজ গাষাণ হৃদয়ের তৃপ্বিবিধানের জন্য পাপিষ্ঠ উদ 
রাজ্যে যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহার সেই সমন্ত কঠোর স্মত্যাঁচারে ও. 
্বাবছারে রাষ্ছোের জনম ক্রমে ক্রমে হীন হইয়। পড়িল । মিবাররাজ্যের ফে গৌরব ও বৃদ্ধি 
মাধন করিতে কুস্তের ন্যায় সুক্ষ নৃগতিগণের দীর্ঘকালস্থায়ী উদ প্রযুক্ত হইখাছে, তাঁছা 

ষরিয়াধম রাঁজকুলাগার উদ্দোর পাঁচ বৎসরের অটৈধ রাজ্যশাঁসনে অতিশয় হীনদশী: 
প্রাপ্ত হইল) কিন্তু সকলই বৃ! হইল। শতসহস্ত্র চেষ্টা করিয়াও দেই পিতৃতঘাী দুশ্চিন্তার 
বিষ্ংশন হইতে নিষ্কৃতি লা করিতে পায়্িল না। উদে! বিপুল ধনসপ্পড়ির বিনিময়ে 

যে সকল ব্যক্ির কৃত্রিম বন্ধুত্ব ক্রন্ন করিল, তাঁহারাও তাহাকে দ্বণ করিতে লাগিল। 

তখন হতভাগা, স্বারধরক্ষার অন্য উপায় না! দেখিয়া দিদ্রির মুসলমান নৃপতির 
চরণতণে যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং ততকরে. আপন কন্যাকে সমর্পণ করিতে 

প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার সহায়ত! প্রার্থনা করিল । “কিন্ত ঈশ্বর তাহাকে এই দ্বিগুণতর 

ছুরাচনণ হইতে নিবন্তিত করিয়া বাগ্লারাগলের পবিত্র বংশকে অনন্ত কলক্ক হইতে রক্ষা 

করিবার জন্য তাহার পাপাঁচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিলেন 1% ছরাচার উদ 

বিনা নিক বিদায় হা গবেওয়ানখানা” হে বহি হে খুনী 



| ক বাঙ্ধণ। চ্যোভিহত গণ মা না রানের যে, পকরস: জা হস্তে 

রার্ধা কুতদ্তের য ছুইবে।. পূর্ন রাখ! কোন কারধবশতঃ চারণদিগের, উপরি 

বিরক্ত হইয্াছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগেরই হস্তে আপনার ভাবী অপ্রীতিকর দিধন-কাছিনী 

শ্রবণ করিয়! ভাহাদিগের সম ুমিগম্পততি পুনগ্রহণ পূর্বক আপন. প্লাজা হইতে 
তাহাদিগকে নির্বাসিত করিলেন। তাহাদিগকে এরূপ কঠোর, দণ্ড দিত 'কয়িয়া 
বাণ! অতি হুঃসাহদিকের কার্া করিয়াছিলেন, বলিতে হইবে). ». কেনন! ত্রাঙ্গ সষিগের 

প্রতি সামান্য ছর্্যবহার করিতে আছিও সকলে হঠাৎ সাহস করিতে পারে না। কিন্ত 

চারণদিগকে এ কঠোর নির্বাসন দণ্ড অধিক দিন ভোগ, করিতে হয় নাই; যুবরাজ 

রারমন্লের সদনুষ্ঠানে তাহারা সেই দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পাঁরিয়াছিল। 

সুবরান রায়মন্ ইতিপূর্কে কোন একটা অবৈধ কৌতৃছলের * বশবর্তী হওয়ান্ঠে জনককর্তৃক 
ইদর প্রদেশে নির্বাসিত হয়েন। জনৈক চারণ তাহার বিশেষ অনুগত ছিলেন। সেই 

চারণ কৌশলে তাহার মনোরঞ্জন করিয়া নৃপতির অনুগ্রহ. ও আপনাদের ভুমিসম্পততি 
পুনর্লাভ করিতে লক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্ত যে কুটিল ব্রাহ্মণ রাখার অপ্রিরকর. মৃত্যুর 

বিষয় গণনা করিয়াছিল, যদি তাহার শিরশ্ছেদন হইত তাঁছা হইলে : “তহুত্ক 
তবিষ্য্ধচন নিশ্চয়ই নিক্ষল হইয়া! যাইত) কিন্ত ছা যে. গা । নি 
বায় ফলবান্ হইল ) 

রি ১, ২, 

রে রায় কোন একটা বিচিত্র কারণ সব রাপ| কর্তৃক রবাধিত হি: 1 যে দিন. বার্ণ বৃদ্ধ 
ববনয়াজের উপর বুনবুনু নাক স্থানে জয়লাভ করেন, তাহার পরদিবস হইতে তিনি কোন আসস. আহ 
করিযায পুর কোন একটা সন্ত উচ্চারণ পূর্বক খবীয় অসি মন্তকোপরি তিনযায, ঘুরাইতেন। রায়মল ইন্বার 
কারণ জিজ্ঞাম! করাতে যাগ ভুদ্ধ হ্যা ঠাহাকে রাজা হইতে বাইত করিয়া | মিগেন 
অবৈধ কৌতুহলে বিষময় ফল। রর ডি রি 
৯৮২০ তু আনে বর্ীকালে মহাত্ধা টড্লাহে উদ অনি লাল লেন । 
একটা উৎকট রোগে আজান্ত হয়েন | প্রতিবতষন বর্ষাগমের সহিত. রাধাকে উ্ 
বসার কায? সংঘাদ অবগত্ত হই টছ্াহেষ কাহাকে দেখিযার জনা তীর প্রা লা রা উগ 



লনা! না চা টু পু বিন, হতভাগ্যের শোচনীয় তার প্র র দিনীর টু 
টি জইর়া সসৈন্যে মিবাররাজ্য আক্রমণ করিলেন । আধুনিক নাখার ূ 

তৎকালে পিরার্ধ নামে গ্রলিদ্ধ ছিল । যবনরাজ সেই শিল্পারক্ষেত্রেই আপন শিবিরপ্রেমী 
সন্নিবেশিত করিয়া যুদ্ধ-প্রততীক্ষায় অবস্থিত রহিনেন | | মিবারের সর্দার ও সামস্তগণ রণ! 

রা়মন্েরই পক্ষ অবলম্বন করিলেন; কেননা তাহার! জানিতেন যে, রায়ম্লই চিতোরের 

ন্যায়নঙ্গত নৃপতি। এক্ষণে তীহারা দলে দলে রাণার পতাকামুলে একঘ্রি হইতে 
লাগিলেন। আবু ও গির্ণারের মিত্র নৃপতিতবয়ও তাহার সহায়তা করিতে কাধ্য- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। একাদশ সহজ পদাতিক এবং অ্টপকাশৎ সহ 

অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে রাগ রায়মল্ল ঘাঁযা নামক স্থানে শত্রুদের সন্থখীন 
হইলেন। অচিরে এক ভয়াবহ সমর সংঘটিত, হুইল। াষ্ট্রাপহায়ক উদ্বোর পুত্র 
প্রচণ্ড কেশরিবিক্রমে রাণার সেনাদল মথিত করিতে লাগিল। তরঙগিনীকুল নর-শোণিতে ৃ 

যেন প্লাবিত হইয়া গেল। কিন্তু তাহারা কিছুতেই রাঁপার ভীষণবল প্রতিরোধ করিতে 
পারিধ না। অবশেষে তাহারা পরাস্ত হইয়া রাণার বস্তা স্বীকার করিল। রাগ 
তাহাপিগ্লের সমস্ত অপরাধ মার্জন1 করিয়। তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। দিলীস্বর 
সেই ভয়াবহ সমরে এরূপ ঘোরতরক্সপে পরাজিত হইয়াছিলেন ষ, সে | জীবনে মিবাগের 

ভ্রিসীমায় পদার্পণ করিতে পারেন নাই ।. | 
(রাগ। রাযমন্ত্র হইটা কমা এবা তিনটা বন্ধ পুত্র লা করিয়াছিলেন । .  গির্ণারের 

অধিপতি. বংশীয় পুরি, এবং শিরোহীর দেবরা-রাজ. জয়ম্ রাণার ছইটা কণার 
পাণিগ্রহথ, করেম। অব়ষলের করে ছহ্িতাকে অর্পণ করিবার অয় রায়ম্ বিবাহের : 

যৌতুক স্বরূপ াবু পর্বত তাহাকে দান করিয়াছিলেন ৷ তিনি আপন বীরচরিত, পিতৃ 

ৰ হ্। ও ব্য আপনাকে উপ খযধের « 
ইহাতে উআপবার বে অনি সংঘাত হইতে গারে, তাহা আগ! ম 



১৯৪ রাজস্থান। 

পুরুষগণের গৌরৰসম্ত্রম রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ ক্ষম হুইয়াছিলেন। ষালবরাঁজ গিয়াহু্দীনের 
সহিত তাহার ঘোরতর সংঘর্ষ সমুদ্ধত হইয়াছিল) লে সংঘর্ষ, নির্বাণ করিতে গিয়! 
উভয়ে অসংখ্যবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। রাণ। সেই সকল যুদ্ধেতেই যবনরাঁজের 

উপর জন্বলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্প্র শিহ্যেমঙ্গ এ হূর্ধ্যমলের 

গ্রচণ্ড বিক্রমই সেই সকল জয়লাভের গ্রধান কাঁরণ।- অবশেষে মালবরাজ গিয়সদ্ধিন 
জয়লাভের কোন সম্ভাবনা ন1 দেখিয়া আপন পূর্বকৃত সমন্ত স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্বক 
রাঁণার নিকট দন্ধি প্রার্থনা করিলেন । বল! বাহুল্য উদ্ারহৃদয় রাগ! রাঁয়মল্প যবনরাজের, 

সেই সন্ধিপত্র গ্রাহ্য করিলেন। তদদবধি মিবারেশ্বর এক প্রকার নিষ্বণ্টকে স্বরাজ্য 

শাসন করিতে লাগিলেন। কেননা ততৎকালে ভারতবর্ষে এমন কোন নৃপতি ছিলেন না 
যিনি রাম্বমল্লের অগ্রতিহত প্রতাপ সমক্ষে মুহুর্তের জন্য দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন ।। 
এই সকল ঘটনার পর লোড়ীবংশীয় নৃপতিগণ দিল্লির সিংহাসন অধিকাঁর করিযেন। 
মিবারের উত্তর প্রান্তরস্থিত প্রদেশ লইয়। তাহাদিগের বিরুদ্ধে রাণাকে কয়েকবার অন্ত্ 

ধারণ করিতে হইয়াছিল। | 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ফে, রাঁণা রায়মল্প তিনটী মহাপরাক্রমশালী ধুরদ্ধর পুত্র লাভ 

করিয়াছিলেন; তাহাদিগ্রের নাম সঙ্গ, পৃর্থীবাজ ও জয়মলন। সঙ্গ ও পৃথ্থীরাজ বিশেষ 
গ্রদিদ্ধ। সঙ্গ বীরবর বাবরের প্রচণ্ড প্রতিযোগী, পৃথীরাজ তদানীন্তন ভারতবর্ষের 
অদ্বিতীয় মহাবীর। কনিষ্ঠ জয়মন্লও বীরত্বে ইহাদ্িগের সমকক্ষ ছিলেন। এই তিন 

বিজ্ষমশলী জাত। ঘি সুত্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইয়| মাতৃভূমির মঙ্গলসাধনে মনোনিবেশ 

করিতেন, তাহা হইলে ভারতের ভাগ্যচক্র আজ কোন্ দিকে প্রবর্তিত হইত তাহা 

অনুমান করা কঠিন। কিন্তু তারতভূমির অদৃষ্টে যবলের দাঁসত্ব অথণ্ড বিধি-িখন 7 সেই 
ভন্তই তাহার] গরম্পরের প্রতি বিষম বিদ্বেষাপন্ন হইয়া পরস্পরের স্বদয়'শোশণিতপান 

করিতে ধৃতব্রত হইলেন । তাছাদের সেই ঘোরতর. গৃহ-বিবাদে রাঁণ! রাম্মমল্পের জীবন 

অত্যন্ত কষ্টকর ছইয়! উঠিল, তাহার রাজ্যের সধশাস্তি অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়া 

পড়িল। যেন চারিদিকেই ঘোরতর অশান্তি ও গ্মংখ্য বিপদ গ্রত্তিমূহূর্তে নান! প্রকার 
বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল । ভাহাদিগের সেই বিবাদনিষন্ধন রাঁয়মন্লের ক্রোধানল 
উদ্দীপিত হুইয়। উঠিল । রাগ। দেখিলেন তার তিনজন পুত্রই পরাধী; তিনজনই 
সমান কলহপ্রিয়; হুতরাং আগনার সাজের শাস্তি পুনঃস্থাপনের জন্ত ভাহাদিগকে 
রাজ হইতে নির্বাসিস্ক করিস! দিতে অনস্থ করিলেন। তাছার প্রথম পুত্র সঙ্গ সেই ভীষণ 

অন্তর হইতে আত্মনীবন রক্ষা করিবার নথ আপনি দেশ পরিত্যাগপূর্বক চলিয়া 

গেলেন ॥ শুীরাগ উৎক্ট ওদ্ধতা-নিবন্ধন রানা কর্তৃক. দেশ হইতে দুর দুরীক্ হইলেন 

এবং কনিষ্ঠ হইতে যমন কোন একটা অন্যায় -কার্ষ ফ্রাতে অকালে হইলো 
অন্তরিত হইলেন.। রা্পুতদিগের এই অনর্থক গৃহ" বিবাদের বিষয় চিন্তা রিলে 

তাহাদের কঠোর চরিজের ম্পূর্ণ 'পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে? দেই চরিজের 

বিষয় অনুশীলন করিতে গেলে সুস্পষ্ট প্রাতীত্ত ছুইয়ে যে) যখম দ্বেশবৈরীয 



মিবার। ১৯৫ 

বিরুদ্ধে তীহারদদিগকে অপি ধারণ করিতে হয় না, সেই সময়ে তাহারা বিয়ম, রে 
চা হইয়া মূর্খহাবশতঃ শ্বদেশের সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। ৪৩. 
সঙ্গ ও. পুথীরাজ সহোদর | তাহাদের জননী ঝালবংশীয়,। জয়মন্ল হারের 

বৈমাের ভ্রাতা দিল্লির চৌহান নৃপতি বীরবর পৃথথীরাজের বিষয় বোধ হয় পাঠক- 
মাত্রই: আবগত আছেন সেই চৌহান পৃথীরাঁজের সহিত শিশোদীয় পৃথীরাজের 
বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়| এই পবিভ্র নামের যে, কি অপূর্ম মাহাত্মা আছে, 

তাহা চিত্ত! করিতে গেলে হৃদয় অভূতপূর্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। ইহাদের 

উত্তয়ের মধ্যে এরূপ সাদৃশা দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজনকে অপরের প্রতিকৃতি 

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না শিশোদীয় বীরবর পৃর্থীরাজের বীরচরিত্রে মিবারবাসিগণ 
এতদৃর মুগ্ধ যে, মিবারের বর্তমান অধঃগতিত অবস্থাতেও তাহারা তাহার সেই অপূর্ব 
বীরাচরণের বিষয় চিন্তা করিয়া ুঃখে কষ্টে যন্ত্রণার বিষদংশন হইতেও অনেক শাস্তিলাভ 

করিতে পারেন । কোন কোন দিন মুগয়! হইতে প্রত্যাগত হইয়া যখন শিশোদীয়গণ 

একত্রে ভোজন করিতে বসেন, অথব1 নিদাঘকালের সন্ধ্যাসময়ে স্ুশীতল সমীরণ 

দেবন করিবার অভিপ্রায়ে উচ্চ সৌধ-চুড়ে গালিচা বিস্তার পূর্বক একত্রে উপবিষ্ট হয়েন, 
এবং স্থুরতি কুন্ুমরদ পান অথব| তান্বুল চর্বণ করিতে করিতে উট্রমুখে বীরবর পৃর্ীরাজের 

বিক্রমকীর্তন শ্রবণ করিতে থাকেন) তখন তাহাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা! থাকে 
ন1]। যাহাহউক সঙ্গ ও পৃর্থীরাজের মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য দেখিতে গাওয়া যায়; এমন 

কি সঙ্গের চরিত্র সময়ে সময়ে পৃর্থীরাজের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া! অন্থমান হয়। 

উভপ্নেই সমান বীর ও সাহসী বটে) কিন্ত সঙ্গের সাহস ও বিক্রম বধিবেকশক্তিদ্বারা 
নি্মিত হইত? পৃর্থীরাজ নিরত্তর যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত, (তিনি মুহূর্তের জন্ত অমি কোবস্থ 
রাখিতে ভাল বাসিতেন না। সেই অসির সাহাযো আপনার আনৃষ্টের পথ পরিফার করিতে 

কতগ্রতিজ্ঞ হইয়! তিনি দিবারাত্ি বলিতেন “বিধ।তা আমাকে মিবারের শাসনকর্তা 

করিয়াই সৃষ্টি কঃরয়াছেন।” সঙ্গ জ্যেষ্ঠ ;- _-অগ্রজন্মতভার অনুরোধে তিনি চিতোর-সিংহাসন 

অধিকাঁর করিবার স্তায়মত যেগ্য পাত্র । উদ্ধতম্বভাব পৃথ্থীরাজের জন্ত তিনি সে স্বত্ব 
ভোগ করিতে পারতেন ন! । ফলভঃ কেযে চিভোর-সিংহাসন অধিকার. করিবে, 

তদ্বিযয় লইয়। রাধা রামমল্লের পুত্রত্বয়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল) 

প্রত্যেকেই আপন আপন স্বার্থ উদ্ধার করিবার জন্ত উন্মত্ত হইয়। উঠিলেন | 
একগা বিবদমান ভ্রাতৃত্রয় আপনাদের পিতৃব্য ুধ্যমলের সহিত চিভোবের উত্তরাধি- 

কারি্ববিধন্ধে নানাপ্রকার তর্ক করিতেছেন, এমন সমক্ষে জ্যেষ্ঠ সৃন্গ.পীরে ধীরে 
ধলিলেন “ায়মত আমিই দিবারের দশসইআ নগরের উত্তরাধিকারী । কিন্তু তোমর। 
আমার স্বার্থের বিরোধী হইতেছ) এক্ষণে এ বিবাদের মীমাংসা সহজে হইবার উপায় 

মাই) তবে ধদ্দি তোমরা! নাহয়! সুগরার * চারণী দেবীর 'পরিচারিকার গণনার উপর 
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১৯৬ | | রাজস্থান। 

বিশ্বাস কর, তাহা হইলে সকল বিব |দেরই ড়াস্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে। বদ্যপি. সন্ত 
হও, তাহা হলে চল তাহারই নিকট গমন করা৷ ষাউক। কিন্ত অগ্রে এই প্রতিজ্ঞা 
কর যে, তিমি যাহাঁকে মনেনীত করিবেন, তিনিই চিতোর সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে 

পারিবেন 1১১ সকলেই ত হাতে সম্মত, হইলেন, এবং বিজ্ঞ সঙ্গের বাক্যে অনুমোদন 

করিয়া চারণী দেবীর নিভৃত বাসভবনে গমন করিলেন। সেই নির্জন গর্বতকনায 

মধো প্রবিষ্ট হইয়া পৃর্থীরাজ ও প্রতমন্ত্র একখানি মাছুরের উপর উপবেশন করিলেম। 
সম্থুথে একান্ধি ্যাপ্রচর্্ম বিস্তৃত ছিল। সঙ্গ তছুপরি উপবিষ্ট হইলেন এবং তাহাদের 

পিতৃব্য কুর্ধ্ন সেই ব্যাত্রচ্বাসনের উপর আপনার একটা জা স্থাপন: করিয়া 
বসিলেন । পৃরবীরাজ সেই যোগিনীর নিকটে আপনাদের মনোঠ্লাষ প্রকাশ করিয়। 

বলিবামাত্র সন্ন্যাসিনী অন্থুলী নির্দেশ পূর্বক সেই ব্যাত্তরর্ম দেখাইয়া দিলেন। তাহাতে 
সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, সঙ্গই রাঁভা হইবেন এবং ুর্ধ্যমল (সেই রাজ্যের 
কিয়দংশ ভোগ করিবেন । ৃথীরাঙ্ আপন অসি কোষোনুক্ত করিয়া অমনি সঙ্গের 

মন্তকচ্ছেদন করিতে গেলেন । স্ুধ্যমল্ সেই মুহূর্তেই তাহাদের মধ্যবর্তী হইয়া পৃর্থীরাজের 
আঘাত নিক্ষল করিয়া দিলেন । 

এদিকে চারণীদেবীর পরিচারিক| আয্মরক্ষার জন্য দূরে পলায়ন করিলেন। তথন 
পৃর্ীরা্ সুর্ধ্যমল্লকেই আক্রমণ করিলেন। সেই মর্দিরাভান্তরে উভয়ে ঘোরতর স্বন্যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন । সে যুদ্ধ অল্পে গ্রশমিত হুইল না) তাহাতে উভয়েই অসংখ্য আঘাত প্রাপ্ত 
হুইয়। অনর্গল শোণিতমোক্ষণে নিতাত্ত কাতর হইয়। পড়িলেন। সঙ্গ একটা পর ও পাচটা 
তরবারের আঘাত প্রাপ্ত হই সে স্থল হইতে পলাইয়] গেলেন ) শরাঘ/তে তাহার একটা 
চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। সেই বিষম ছন্বস্থল হইতে পলায়ন করিয়৷ তিনি চতুতুর্জ! দেবীর 
মন্দিরের দিকে ধাবিত হইলেন এবং শ্রিখাস্তি নগরের মধ্যে দিয় যাইতে যাইতে উদাবৎ 
বংশীয় বিদানামক জনৈক রাঞ্ষপুতের নিকট আশ্রয় ভ্রহণ করিলেন। বিদ। বিদেশ-যাত্রায় 

্রস্তত হইয়া আপনার সজ্জিত অস্থোপরি আরোহণ করিতে যাইতেছেনঃ, এমন সমরে 

ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সঙ্গ তহাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন । স্দাশয় বদ 

অমনি তাহাকে অশ্ব হইতে নামাঈয়া লইদলন। ইত্যবসরে জয়মল্ল তীব্রবেগে তুর 
তাঁড়িত করিতে করিতে তাহদ্িগের সম্মুখীন হইয়! সঙ্গ আক্তমণ করিলেন। 

শরপাগত সঙ্গের জীবন রক্ষা করিবার জন্ত বিদা জয়মল্লের অক্রমণ ব্যর্থ করিতে চেষ্টা 

করিলেন) অবশেষে আত্মসীবন উৎসর্গ করিতেও ৃ ্টিত হইলেন, না। খে সঙ 
সেই অবসরে নাত পলায়ন করিলেন । রি 

ক্ষত হইতে আরোগ্যলাভ করিস শরীরে ুনর্কার বলপ্রাপ্ রীরে তে নবী, পৃ 

আপন প্রচ্চ প্রতিদন্ী অগ্রজ সঙ্গে রং স্ধানে খরবৃতত হইবেন। এদিকে: বঙ্গ হা 

জানিতে পারিয়া আম্মরক্ার্ে ন্বাকারে নানা গুধস্থানে বিচরণ, করিয়া বেড়াইতে 

লাগিবেন। সেই অজ্ঞাঁতবাসক(লে তাহার কষ্ট ও ছুর্ধশার ২ মাপরিনীমা ছিলনা । 

ষেনঙগ রাগু্) যিনি বিশাল মিৰার ঝাজ্যের উপধুক্ত উত্তরাধিকারী ? ঠ আজি কিনা তিন 



মিবার। ১৯৭ 

আত্মর্ীবন রক্ষা করিবার জন্য অনাথ ও নির্বসিতের ন্যায় অতি দীনভাবে বনে বমে 

ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । হীনাবস্থ সঙ্গ অবশেষে উপায়ান্তর ন। দেখিয়। কতকগুপ্ি ছাগ্- | 

পালকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু তিনি ছাগল চাইতে 
পারিতেন না বলিয়া তাহারা উহাকে তাড়না করিত, আশ্রয় হইতে তাড়াইয়। দিত; 

আবার তাহার অন্ুনয়বিনয় দেখিয়া তাহাকে পুনগ্রুহণ করিত ; এবং পণ্ুচারণে অপটু 
জ[নিয়। গোধ্মচূ্ণের পিষ্টক প্রস্তত করিতে নিযুক্ত করিত; কিন্তু তিনি তাহা ও পারিতেন 

না । সুতরাং রাখালগণ তাহাকে «থাইতে জান, তৈয়ারি করিতে জান ন1» বিয়া নিরস্তর 

তিরস্কার করিত। সঙ্গ এইরূপ দীনদশায় দিনযামিনী যাপন করিতেছেন, এমন সমস 
একদা! কতিপয় রাজপুত আসিদা তাহাকে কতকগুলি অন্ত্শস্্র ও একটা ঘে।টক প্রদান 
করিল এবং তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়! শ্রীনগরের * রাও করিমটাদ নামক জনৈক 

মর্দারের নিকট গমন করিল। করিম চদ প্রমারবংশীয়; তিনি দন্াব্যবসায়ী ছিগেন। 

সঙ্গ তাহার দলভুক্ত হইয়া তদবলগ্বিত বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। দৈনন্দিন লুঠনব্যাপার 

সমাগনাস্তে একদা সঙ্গ বিশ্রামলাভার্থ একটী বটবৃক্ষের ছায়াতলে আপন তুরঙ্গ হইতে অবতরণ 
করিলেন এবং স্বীয় সকোষ তরবারের উপর মন্তক স্থাপন পূর্বক অচিরে বিরাদদায়িনী 
নিদ্রার ক্রোড়ে লীন হুইয়! পড়িলেন। (স্ই বৃক্ষের অপর প্রান্তে অনুরে জয়সিংহ, বালীয় 
ও গৈমু সিন্দিল নামক ছুইজন অতি বিশ্বস্ত অনুচর ঠাহার আহার্ধ্য প্রস্তুত করিতে আস্ত 

করিল। এদিকে তাহাদ্িগের অশ্বত্রয় নিকটে চরিয়া বেড়াইতে লাগিল । সেই বিশাল 

বটবৃক্ষের ঘন পত্রঙ্গাল ভেদ পূর্বক স্ৃর্ষ্যের একটী তীক্ষ রশ্মি সঙ্গের মুখমণ্ডলে পতিত 

ইইয়া অল্পে অল্পে কম্পিত হইতেছিল। সেই রৌদ্রতাপ অনুভব করিয়া এ+টা বৃহৎ ভুজস্ব 
সুন্ুপ্ত সঙ্গের মস্তকোপরি আপন বিস্তৃত ফণা ধীরে ধীরে উত্তোলন করিতেছিল। তদ্দর্শনে 

দেবী নামক একটা গুভশংসী বিহঙ্গ সেই প্রকাও ফণীর ফণোপরি আরোহণ করিয়। উচ্চরবে 
চীৎকার করিতে লাগিল। মারু নামক জনৈক শকুনবিদ অঙগ্গপালক উক্ত ব্যাপার 

অবলোকন করিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিল এবং সঙ্গকে স্থুপ্থোখিত হইতে দেখিয়া] 
দবিনয়ে তাহাকে রাজসন্মান প্রদান করিল) কিন্তু চতুর সঙ্গ কৃত্রিম বিরক্তির সহিত 
ততপ্রদত্ত প্রপামবঙ্দনা অস্বীকার করিলেন। মার, গ্রামার করিমটাদকে তদ্ধিযন 

বিজ্ঞ।পন করিল। করিম্ঠাদ সমন্ত বিষয় সংগোপনে রাখিয়। সঙ্গের করে আপনার 

হুহিতাকে অর্পণ করিলেন এবং যতদিন ন! সঙ্গ পিভৃদিংহাসন লাত করিতে পারিলেন। 

ততদিন তাহ।কে নিঞ্জ আখাস-ভবনে মতি যঃসহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন 

অল্পদিনের মধ্যেই এই সকল বিখাদ-বিষাদের বৃত্বান্ত রাঁণা রায়মন্লের কর্ণগোচর 

হইল) তিনি গুদিতে পাইলেন যে, উদ্ধতম্বভাব ৃথীরাের কঠোর ব্যবহার জন্য তাধার 

প্রকৃত উত্তরাধিকারী বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল | ইহাতে তিনি পৃর্থীরান্জের 
প্রতি অতিশয় খিক ও জুন্ধ হইলেন এবং তাহাকে আপন সম্মুখে ১৯১১, তদীর, 

খে আজমীরের নিকটে' জীনগর স্থাপিত । 

4 বৌ গ্গী দেখিতে ঠিক গঞ্জনেরই মত। 

২৬ ৰ 



১৯৮ রাজস্থান । 

অন্যারাচরণের জন্য ঠিরস্কার করিয়া পরিশেষে কহিগেন, “তুমি আমার রাজা হইতে 
দুর হইয়া যাও। তুমি যেরূপ উদ্ধত, সাহসী ও খিযাদশ্রির, তাহাতে তুমি অনায়াঙে 
আত্মন্সীবিক1 অর্জন করিয়া জীবন-যাঁআ নির্ববাহ করিতে পারিবে 1” তেঅস্থী পূর্থীরাজ 
জনকের এই কঠোর অনুশাসন ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন; তিনি মুহূর্তের জন্যও বিষ 
বা কাতর হইলেন নাঁ। কেবল প্রঞ্জ্ন * অশ্বারোধী অন্ুচর সঙ্গে লইয়া তিনি 
পিত্ুরাঙগয. পরিত্যাগ করির গেলেন এবং গদবারের অন্তর্গত বালীর নামক নগরের 

অভিমুখে যাত্রা! করিলেন | | 

একেত রাণ। কুস্তের শোচনীয় হত্যা-নিবন্ধন মিবার-রাঁজ্যের সগপাি বিনষ্ট 

হইয়। গিয়াছিল; তাহাতে এই অভিনব অন্তবিপ্রধ হইতে র়াছ্যে যেন অরাজকতার 

আবির্ভাব হইতে লাগিল। বস্ততঃ মিবারের এক এক প্রদেশ-_বিশেষতঃ গদবাঁর 

জনপদ একবারে অরঙ্ষণীয় হইয়া উঠিল। গদরার, আরাবন্টির নিকটেই স্কাপিত) 

স্বতরাং সেই পর্বত-নিবাসী অসভ্য মীনগণ নিবিড় গিরি-নিলয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদবারের 
জনম্থান-ভূভাগে পতিত হইয়া দেশ লুণ্ঠন করিতে আরস্ত করিল। গদবারের রাজধানী 
নাদেল-নগরে যে রাজকীয় দেনাদল সংরক্ষিত ছিল, তাহাকে আদে তাহা?! গ্রাহ 
করিত ন!5 পরন্ত সে সেনাদ্গও তাহাদিগের প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করিতে পারিত না । 

পূর্থীরাজ এতদ্বিবরণ শুনিতে পাইলেন | বলিয়ো-অভিমুখে যাইবার ময় তিনি নাদোল- 
নগরে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিলেন এৰং নিজ প্রয়োজনীয় জব্যাদি ক্রয় 

করিবার জন্য তত্রত্য ওরা! নামক জনৈক বণিকের নিকট আপন অন্ুরীপ্প বন্ধক রাখিতে 

গেলেন | দৈথের বিচিত্র মহিমা । উক্ত ওঝাই তাহাকে সেই অন্ধুরীয়ক বিক্রয় 

করিয়াছিল, স্বতরাং :স তথনই পৃর্থীরাজকে চিনিতে পারিল এবং তাঁহার ছল্সরেশধারণের 
প্রকৃত কারণ অণগত হইয়া তীর অভীষ্টসাধনের সমূহ আনুকূল্য দান করিতে তৎনমক্ষে 

প্রতিজ্ঞ। করিল॥ অতঃপর র এরর পূ্থারাঁঞ্ত বণিককে আপন ধলতুক্ত করিয়৷ লইলেন 
এবং তাহারই পরামর্শানুসারে ছ্বৃত্ত মীন দিগকে দমন করিয়া গদ্বার-রাজো শান্তি স্থাপন 

করিবার সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন । পৃথবীরাজ বীর, সাহসী ও তেজস্ী। 

জনক তাহার প্রকৃত গুণের বিষয় চিন্ত! না করিয়াই তাহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া 

দিশেন বলিয়া কি তাহার পুরুষার্থ ন্ট হইবে? তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে, রাজকুলে 

জন্মগ্রহণ ন1 করিলেও মাপন পুরুতবর্থের সাহাযো অসংখ্য বিশ্ব ও বিপদ দূরীকরণ করিয়া 

 কাজযুকুট ষস্তকে ধারণ'করিতে পারিতেন। আজি অনক কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও সেই 
পুরুষার্থের বলে তিনি সহায়বল অর্জন করিতে সক্ষম হইবেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন 

যে, যদি সন্থায়বল প্রাপ্ত না হইতে পারেন, তথাপি নিজ মন্্রাধনে ভীবণতর বিপদকে 
আলিঙ্গন করিতে কখনই হি হইবেন মা।. বীরবর গা উপ ও রতি আবদ্ধ 

্ ইহারিগের নাম ব যশাসিশিল, সঙ অভ, চি সৃঙ্ন। আত অপর একরদ দাম জাল গোঞ্জে 

 সমুহূত । তাহার নীম ইতিহাসে দে দেখিতে পা পায় হায় ন্ 0 



মিরর । ১৯৯ 

ছয়! ছুরাচার মীখদিগের গ্রাস হইতে গদবাররাগ্য উদ্ধার করিবার জন্য উপবুক | 
অবপরের প্রতীক্ষা করিত্বে লাগিলেন । যীনগরণ & দকল পার্বত্য প্রদেশের ও [দিন 
অধিপতি | তাহাদিগেরই হস্তে গি৭ রদন্কুপ জনপদনমূহ বিন্যস্ত ছিল) কাল: মে. 

রাজপুত্তগণ আপতিত হইয়া বলপূর্ব্ব£ তৎসমুদক্ প্রদেশ হণ্তগত করিয়াছেন | 

যে সময়ে ূ ্ীরাজ নাদোল-নগরে উপস্থিত হইলেন ) তখন“রাবু্ উপ্রাধিধারী ং জটনেক 
মীনাধিগ নদালপননামক নগরে আপন রাজপীঠ স্থাপন করিয়! শাদনদণ্ড পরিচালন করিতে- 

ছিল। দে এতদুর প্রতাপশালী হইয়া উঠিযাছিল যে, অনেক রাজপুত পর্য্যন্ত তাঁহার পরি- 
র্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ওঝার মন্ত্রণান্ুসারে পৃথ্ধীরাজ সদলে সেই মীনরাজের আমুগন্তয 
শ্বীকার কগিলেন। রান্মপুত্র হইয়া আপনার গ্রক্কৃত পরিচয় গোপনপূর্ধক তিন সেই 
অসভ্য মীনাধিপের সেবায় নিরত হইলেন এবং কি প্রকারে যে গদবাররাজ্জ্য উদ্ধার করিবেন 

তছুপযোগী শুভাবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । সৌভাগাবশতঃ স্থযোগ আপন! 
হইতেই উপস্থিত হইল । আহেরিয়া অর্থাৎ শবরোৎদব নামে একট মহোত্ষবব্যাপার উক্ত 

মীনদিগের মধ্য সমাচরিত হইয়। থাঁকে। উক্ত উৎসবোপলক্ষে অন্ুচরগণ কয়েক দিবসের 

জনা স্বাধীনত। প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব পরিবাস্নবর্গের মহত পুনর্বার সন্মিলিত হইতে অনুমতি 

প্রাপ্ত হয়। পৃর্থীরাঁজও তদনুসারে কিছুকালের জন্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই 
অবসরে আপনার অভীষ্ট সাধন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। নগরের বহির্দেশে 
আগমন করিয়া! তিনি আপন অনুগত রাজপুতদ্দিগকে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদিগকে 

স্বীয় মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিয়! মীনরাঙ্কে আক্রমণ করিতে কহিলেন। অনুমতি 

প্রাপ্ত হইবামাত্র সেই সমস্ত রাজপুত ক্রুদ্ধকেশরি-বিক্রমে অসভ্য মীনদ্দিগের উপর 

নিপতিভ হুইল.। অল্লকীলমধ্যে নগরে মহাগণ্ডগোল পড়িয়৷ গেল । দুর্ধর্ষ রাজপুতগণের 

প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়1 তাহার! ত্রস্তভাবে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে 

লাগিল। পূর্থীরাজ নগরের বহিদ্বারে গুপ্তভাবে অবস্থিত থাকিয়! এ সকল ব্যপার 
অবলোকন করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে বিপ্লব ক্রমে ক্রমে ভীষণ মৃত্তি ধারণ করিল। 

সেই বিপ্লব হইতে আঁত্বরঙ্গা করিবার জন্য হতভাগ্য মীনাদিপ অশ্বারোহণে নগরের 

বহর্দেশে পলায়ন করিল। পূথণীরাঞধ অমনি তাহার অন্থুদরণ করিয়া অচিরকালমধ্যে 

তাহাকে ধৃত করিলেন, এবং হতভাগ্যকে সন্দুধস্থ একটা বন্য বৃক্ষে আপন ভল্নদ্বার৷ একবারে 

দীবস্ত গাখিয়1 ফেলিলেন । ছূ্বত্ব মীনরাজ্জের ছুরাঁকাজ্ষার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইল | 

তদমন্তর পৃথীরাঞ্জ নদালয় ৪ তৎদক্মিহিত নগর, গ্রাম ও পল্লিসমূহে অনল মংযোগ করিয়া 
মীনদিগকে পপুবৎ সংহার করিতে লাগিলেন। তাহার সেই ভীষণ অন্সিকাও হইতে প্রাণ 
রক্ষা করিবার জনা ব্যাকুধ-ায়ে চতুর্দিকে ধাবিত, হইতে লাগিল) কিন্ত কিছুতেই 
নিস্তার পাইল না. 1. প্রায় সকলেই পৃর্থীরাজ ও ত্বাহার, অন্থুচরদিগের হস্তে নিপতিত 

হইয়া প্রাণ, হারাইল । : এইক্নপে শুদ্ধ একটামাত্র হু ব্যতীত আর সমস্ত গার শনেশ 

ৃথ্ীরাের, হস্তগত হইল। যে রসটা তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল, মেটীন ন্ 

দৈশূরি ) চৌহান মাৈচাগধ কর্তৃক ভাহা অধিকৃত্তছিল। ... 



ই ও | রাজস্থান । 

অতঃপর মীনদিগের হস্ত হইতে গদবার-রাজ্যের থুনরুদ্ধার সাধন করিয়া বীরবর 

পৃর্থীরা্, ওঝা এবং সন্ধা নামক জনৈক শোলাফি রাপুতকে তাহার শাসনবর্তৃতে 
নিয়োজিত করিলেন । সা শোল ফি এই সময়ে সদগড় অধিকার ফরিয়! ছিলেন । পত্তন- 

নগরের ধ্বংমের পর তাহার কোন পূর্বপুরুষ এই সকল পর্বতমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

সন্ধ। পুর্ষোক্ত মাদ্রেচো চৌহানের ছহিতার পাণিগ্রহণ করি ছিলেন । সুতরাং তিনি 

শ্বশুরের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পৃর্থীরাজের পক্ষে মাগমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন ন13 কিন্ত 

বিজয়ী রাজকুমার যখন তাহাকে দৈশৃরী নগর ও তদন্ততুক্ষি ভূমিবৃত্বি চিরকালের জন্য 

প্রদান করিলেন, সদ্দা তখন তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতে অগত্যা বাধা হইলেন +। এই 

ষনস্ত কাধ্য. অল্প সময়ের মধ্যেই রাঁণার গোঁচরিত হইল। রাণা। তখন বি গদি 
সন্ধষ্ট হইয়! তাহাকে স্বরাজ্যে পুনর[নয়ন করিলেন। 

 পৃর্থীরাজ পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আদিলেন। সেই সময়ে জয়ম্প নিহত, রঃ ত্তাহার 

সৌভাগ্যের দ্বার পরিষ্কৃত হইয়া! উঠিপ। এস্থলে আবশ্তকবোধে আমরা জয়মন্লের 
মৃত্যুবিবরণ প্রকটিত করিতে বাধ্য হুইল[ম। প্রাচীন তক্ষশীলা 1 তোডাতঙ্ক নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত তোডাতঙ্ক রায় শ্রতান নামক জনৈক.রাজপুতের হস্তে 

্স্ত ছিল। যে চৌলুক্য নৃপতিগ্রণ দীর্ঘকাল ধরির! আনহলবারাপত্তনে আধিপত্য ক্রিয়া- 

ছিলেন; রাও শূরভান তাহাদেরই বংশধর | খুষটীয় ত্রয়োদশ শতাবীতে যবনবীর আন্না 

উদ্দীনের প্রচণ্ড বাহুবল-প্রভাবে শুরতানের পিতৃপুরুষগণ পণ্তন হইতে দুরীকৃত হয়! 
ভারতের মধ্য এরদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। তথায় উপনিবিষ্ট হইয়া রাজচ্যুত 

, চৌলুকাগণ প্রাচীন তক্ষককুলাধিকৃত সেই তোডাতন্ক অধিকার করেন; কিস্তু তাছাদিগের 

বংশধরগণ দীর্ঘকাল ব্যাঁপিয়। ক্রমান্বয়ে তাহ! ভোগ করিতে পারেন নাই । পরিশেষে 

শুরহান রাও প্রপিদ্ধ আফগান বীর লীল কর্তৃক তাহ1 হইতে দুরীক্ৃত হইলেন এবং আরা- 

বন্ধির পাদ প্রস্থস্থিত বেদনোঁর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এক গ্রার নুখেছঃখে জীবনযাক্জ! 
নির্দঘহ করিতে লাগিলেন । তিনি তু/র্ব!ই নায়ী একটা পরমলাবগ্যবতী দুহিত! লাভ 
করিয়াছিপেন । সেই তারাবাই তাহার সেই তামসী ঘোর ছুঃখণিশার একমাত্র তারকা ) 
তাহার ছুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণার একমাত্র সান্তনা । সময়ে সময়ে যখন নিদারুণ মনোবেদনায় 

নিপীড়িত হইতেন, তখন জিনি গেইণ্হ হদযাননবায়িনীর লাবণাময় মুখকমল দর্শন করিয়া 

অনেক পরিমাণে শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিতেন। বলিতে কি, তারাবাই তাহার 
জীবনের জীবন, আশার আশাও দগ্ধ হৃদয়মরুর শান্ত! আোতম্থিনী। তারাবাই আজন 
দুঃখের ক্রোড়ে লালিতা। ভি্িবাজনন্দিনী_-গৌরবৃশালী পৰিজ্ঞ শোলামিকুলের ফুল" 
* এই তুমিবুত্ধির দানপত্রের হাতেই, য়া মাগ্রা বাদীয়দিগকে দিব্য দিয়াছেন যে, যেন ভাহারা 

দেই ভুমি িরিয়। ন বিষ রণ সায় আদেশ রর্ধাজোভাবে। পাজন 
| করিয়া ছেন। রা 

শট যে, কীনা বিলের দীন ছিলেন, তাহার যথা তলা নগরের 
রঘজির/া রানি. নে জম্প্ট প্রীত হইতে পারে। উত্ত নগর ঘদিও এখন সম্পূর্ণভাবে বব 

 ভখপি সহ পনির মধা হইতে তাহার প্রাচীন গৌরাবর অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যার | 



মিবার। হক 

মরোজিনী ; কিন্তু ভাগ্যদোষে আছি তাহার পূর্ব গৌরবের কিছুই নিদর্শন আই. 
তারাথাই শৈশবে যখন পিতার জ্রোড়ে শয়ন করিয়। থাকিতেন; শৃরতান তাহ! কে. 

আপন পিভৃপুরুষণণের গৌরধগরিমার নান! গন্প বলিতেন ; বালিকা তারা অবহিত 

মনে শুনিতেন। : সেই মকল গল্প -পৈশবের সেই পিত্-কথিত মনোহ্র-উপন্লাস তাহার 

দয় হইতে কিছুতেই অগরিত হস্ব নাই । ক্রমে জ্ঞানের উদ্রেক হইলে, তিনি আপন 

পিতৃপুরুষদিগের সহিত আপনাদের অবস্থা তুপনা করিয়। দেখিতেন /-্বদয়ে তৃত্তি হইত 
ন]। সেই স্থকুমার বসেই তারার হৃদয়ে চিন্তাকীট প্রবেশ করিল। সেই অরুন্তদ কীটের 

দারুণ দংশনে তিনি এক একবার অধীর হুইপ্না পড়িতেন; অধীর হইয়া তিনি আপন 
অনৃষ্টকে শত সহত্র ধিক্কার গ্রদান করিতেন । যাহ! হউক, সেই অল্প বয়স হইতেই রমণীর 

বেশ্ষায় এবং আচার ব্যবহারে তাহার ঘ্বণ! জন্মিল। তিনি পুরুযোচিত বেশ পরিধান- 

পূর্বক অশস্বারোহণ এবং করে ধন্ুর্ধাণধারণ করিয়া! যুদ্ধ করিতে পক্ষ! করিতে লাগিলেন। 

ক্রমে উক্ত উভয় বিদ্যায় তাহ।র এতদূর ব্ুৎপত্তি জন্মিল যে, দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিতে 
করিতে তিনি অব্যর্থ মন্ধানে বাণনিক্ষেপ করিতে পারিতেন। রাও শুরতান যে কয়েক 
বার তোডাতঙ্ক উদ্ধার করিবার উদ্যম করেন, বীরনারী তারা সেই কয়েকবারই একটা 

প্রচণ্ড কাঁভিবারী ঘোটকে আরোহণ করিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার 

অপূর্ব্ব রণাভিনয় দর্শন করিয়া অনেক সুদক্ষ যোদ্ধারও মস্তক অবনত হইয়াছিল ; 
অনেক যবনটনিক তাহার অব্যর্থ শরসংঘাঁতে শমনের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিল । 

এই বীরযুবত্ীর অদ্ুত্ত বীরত্বের বিবরণ ক্রমে সমস্ত রাজস্থানে প্রচারিত হইয়া! পড়িল। 
অনেক রাক্সপুত সেই রষণীরত্ব-লাডের আশায়, উৎসাহিত হইয়া উগ্ঠিলেন; কিন্ত 

শুরতাঁনের পথবৃত্তাস্ত অবগত হইয়া অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। রাও শুরতান 

পণ করিয়।ছিলেন যে, “যে রাজপুত যবনদিগের হস্ত হইতে তোডাতস্ক উদ্ধার করিতে 

পারিবেন; তিনিই পুরস্কারম্বরূপ তারাকে প্রাপ্ত হইবেন।” অবশেষে জয়মল্ল সাহসে 

ভর কিয়া বেদনোরে আসিলেন এবং তারাবাইয়ের পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ 

করিলেন) কিন্তু বীরনারী তার! সদস্তে বগিলেন “তোডা উদ্ধার করুন, তবে আমাকে 

প্রাপ্ত হইবেন।” জন্কমল্প তাহাতেই সম্মত হইলেন; কিন্তু একমাত্র অপকর্থোতেই 

তিনি লা'প্যব্তী রমণীকে লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁরাবাইয়ের রূপে তিনি এবপ 

মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করিয়াই মূর্ঘতাবশতঃ অন্তাসক উপায়ে 

তাহাকে অগ্রে হস্তগত করিবার চ্ষ্৷ করিতে লাগিলেন । : শুরতান তাঁছাতে তত্প্রতি 

জুদ্ধ হুইয় তাহাকে বধ করিলেন। ভট্টগণ. এম্থুলে বদন করিয়াছেন, “তারা জয়মন্ে 

অনৃষ্টাকাপের অন্থকূল তার! হইল লা... ৬০ তত) ৮১ 

যৎকালে উক্ত ব্যাপার সং ঘটিত হয়) তখন সঙ্গ অজাতবাসে সাবিত) ; পুরী 

নির্বাসিত ; স্থৃতরাং, জয়মল্পকেই কলে মিবারের, প্রন্কৃত, উত্তরাধিকারী বলয়]. স্থির 

করিয়াছিলেন) কিন্ত, সেই অয়মন্ল হূর্ভাগ্যবশতঃ শুরতামের হস্তে নিত হইলেন 

ইহাতে সুরঃ হয়ে জোধ ও দিখাংসার উদুয় হইবার সম্পূর্ণ সমাবন। বাস 



কই ৮ ওঃ "্ীজস্থান), 

ঘয়মলের মৃত্যুর বিবরণ রণাকে বিজাপন করিয়াশুরতানের আচরণের উপযুক্ত প্রতিফল 
প্রদান করিবায় অন্ত বারশ্বার উৎসাহিত করিলে, রাগ উদারভাবে গ্রতাত্তর করিলেন ৷ 
“ফেমূর্খ এব্ধপ অযোগ্য অনুষ্ঠানের স্বারা একজন অন্াস্ত_ বিশেষতঃ . বিপন্ন. রাজগুতকে 
অপমানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আপনার ছুরাচরণের উপযুক্ত. প্রতিফল 

প্রাপ্ত হইয়াছে” উদারহদয় রাপা রায়মল্প এইরূপ মাহাত্বা-হচক বাক্য. উচ্চারণ করিয়া 
ক্ষাস্ত রছিলেন না, এমন কি সেই শোলাস্বী সর্দশারকে বেদনোর জনপদ হরিণ 
প্রদান করিলেন ।, | 

যে সময়ে হতভাগ্য জয্বমল্প রোঁষপরিতপ্ত শুরহাঁনের হস্তে মি হইলেন বীরবর 

পৃথ্ধীরাজ সেই সময় মারবাররাদ্যে নির্বাসিত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছিলেন? কিন্ত 
সে বিবাসিত ববস্কায় আর তাহাকে অধিক দিন থাকিতে হইল না।. ছুত্ধর্ষ অসভ্য 
মীনদিগের হস্ত হইতে গদবার-রাজ্য উদ্ধার করায় তিনি অচিরে পিতার স্েহচক্ষে পতিত 

হইলেন। রায়মল্প তাহার প্রতি সন্তষ্ট হইয়] তাহাকে স্বরাজ্ে পুনরাঁনয়ন করিলেন। 
ইতিপূর্বে তাহার অসীম বীরত্ব ও যশোভাতি সমগ্র রাঁজস্থানে বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছিল। 
রূপপাবপ্যবতী তার! ইতিপূর্বে পৃর্থীরাজের দেই অতুল বীরত্বের বিবরণ শ্রবণ করিয়া 
মনে মনে তীহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে পৃথথীরাজ শ্বদেশে গ্রত্যাগত 

হইয়াছেন, গুনিয়! ভারার আনন্দের সীমাপরিসীমা রহিল না। এদিকে পৃর্থীরাজ 
পিতৃরাঁজ্যে ফিরিয়া আসিয়।ই বীরনারী তারার বিবরণ "শ্রবণ করিলেন। তাহার 

হৃদয়ে তার-লাভের আশা বলবতী হইয়া উঠিল। দেই আশার মোহন মন্ত্রে প্রণোদিত 

হইয়া তিনি বেদনোর-নগরে স্বীয় জীবনতোবিণীকে দেখিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। 
রাঁও শুরতান তাহাকে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। চিত্তবিনোদিনী তারা 
অচিরকাল মধ্যে পৃঃ রাগের নন্তুধে উপস্থিত হইলেন। পরস্পর পরম্পরকে প্রাণ ভরিয়া 

দেখিয়া লইলেন। উভয়েরই হবদয়ে কত আশা-কত ন্থখময়ী চিন্তার উদয় হইল। 

পৃ্থীরাজ শৃরতান সমক্ষে আপন মনোভিলাষ প্রকাশ করিয়! বলিলেন; 'আপনাদের 

কোন চিন্তা নাই। ছুর্বৃত্ত ববনদিগকে আর্মি অচিনেই তোড।তদ্ক হইতে দুর করিয়। 

দিতেছি ; দেখিবেন, আর সপ্তাহ পয়ে উন্ধ নগরে মুসলমানের সামান্য চিহনমা্ও 

পরিলক্ষিত হইবে 17, বিদ্বায়কালে বীরবর পূর্থীরা্ লারগ্যবতী তারাবাইয়ের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং প্রেমগদগদ স্বরে সুধাসিজ বনে বলিলেন, “স্ছন্মরি! তোমার 

লাভের আশাতেই আমি রা কঠোর কার্যযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অগ্রসর হইতেছি,, দেখিও 
্ ১ভারাবাই ব্রত বচনে উত্তর করিলেন, “বীরবর! এ হাদর 
ই জন্য অনেক, ক, অনেক হা সহ কডিয়াও ই এখনও সি 

ৃ এ : উন ও হাহ পালার? টি না রাজু বীরের 
পরিচয়, আবাস, কন ডা, ন্ & ৫ রাজ আপন য্সাধলের' রা অবযর বপরনীঙা। কিতে 



যিবর । ৯০৩ 

ময় র নিকটে সমাগত হইলে পূর্থীরাজ পচ শত নির্বাচিত অঙ্থা রোহী: লৈরসিক সাত 
ব্যাহারে ভোভাতঙ্াতিযুখে ফাত্রা করিলেন।  বীরনারী তারা অন্রশস্ত্রে সঙ্ভীভত, য়া 

তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন_রধচণ্ডী আজি পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া যবন-দলনে র্. 
ভীষণ দমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন | কে আজ যবনদদিগকে রক্ষা করিবে? ্ 

তাহারা যখন তোভাতঙ্ক-নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন ববনগণ তাজিয়া লইয়া মহা | 

সমারোছে ছুর্গ হইতে বহি্গত হইতেছিল। পৃথীরাজ সদলে তাহাদের দল মধ্যে 

সী হইলেন । তীহাপিগকে দেখিয়া যবনগণ প্রথমতঃ বিশেষ সন্দেহ করিল 

 স্থৃতরাং তাঁহারা আপনাদদিগের অভীষ্ট-দাধনের উপযুক্ত সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। | 

রা ক্রমে প্রাদাদের স্পুখভাগ দিয়া বাহিত হইল। সেই প্রাসাদের বারান্দার 

উপর যবনগাঁজ বেশভূষা পরিধান করিতেছিলেন ; অপরিচিত অশ্বীরোহিদিগকে দর্শন 
করিয়া! তিনি মনে মনে নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করিতে ল'্গিলেন | ক্রমে তাহার 

হৃদয়ে বিষম সন্দেহের আবির্ভাব হইল। তিনি সেই অপরিচিত রাজপুতদিগের পরিচয় 

জিজ্ঞাসা করিতে যাঁইবেন; এমন সময়ে বীরনারী তার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটা তীর 

নিক্ষেপ করিলেন ; সেই জঙ্গে পৃর্ীরাজও আপন হস্তস্থ ভীষণ শূল প্রক্ষেপ করিয়া হতভাগ্য 
অ[ফগানকে ভূমিতলে পাতিত করিলেন। অমনি ষবনদলের মধো মহাঁছলস্ূল পড়িয়। 
গেল। সকলেই আকশ্মিক ভয়ে অভিভূত হুইয়! চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল” 

পৃরীাজ নিজ দলবললহ যবনদিগের উপর নিপতিত হইলেন এবং নিষ্ঠ,রভাবে তাহাদের 
সকলকে সংহার করিতে লাগিলেন । ক্রমে তাহারা নগরের তোব্-্বার-সন্ুখে উপস্থিত 

হইলেন? কিন্তু নির্বিঘ্বে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। একটা রণোন্মত্ত প্রচ 

মাতঙ্গ বিকট শুণু আন্কালন পূর্বক হ্বার-পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। বীররমণী 
তারা একখ।নি বিশাল কুঠার লইয়] অচিরে সেই গজেন্দ্রের গুওচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 

নিদারুণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া! শ্রবণ-ভৈরব শব্ষে আর্তনাদ করিতে করিতে সেই প্রকাঁও 

রপ-হস্তী দূরে পলায়ন করিল। তখন যবনগণ চরমসাহসে উত্তেজিত হুইয়। তীম-বিক্রমের 

সহিত পৃর্থীরাজকে আত্রমণ করিল। অচিরে উতয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম সমারন্ধ 

হইল। পৃথথীরাক্গ প্রচণ্ড কেশরীর ন্যায় যবনদিগকে দলিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে 

সকলে পরাভূত হয়া ছত্রতঙ্গে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল) কিন্ত কোথায় পলায়ন 

করিবে? এ জগতে হুতভাগ্াদিগের আর আশ্রয়স্থান কোথায়? কে. তাহাদিগকে বীরবর 

পৃথীরাজের জলম্ত ক্রোধানল হইতে রক্ষ। করিবে? ফলতঃ যবনগণ যেদিকে পলায়ন 

করিল, পৃথ্থীগাজ ও তাহার অনুচরগণ সেই দিকেই তাহাদের, উপর পতিত হুইক্- 

তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ এইকপে তোভাতঙ্ক উদ্ধার করিয়। বীয়নর, পৃথ্থীরাঁজ | 

আপন বত উদযাগস, কাফলেন, এবং তাহার, ফলস্থরূপ, পন তায়াবাইকে: পা 

হইলেন |. রি ৰ উই 2৯ হি সত টি ও 

যে তীর অন্ত ধরে বউ ও তয়গে, শি হই সঙ্গ, যাক ও ও. জম, ভিন কির 
দিকে প্রবাহিত হইয়া পড়িযাসিলেন, চতুর সু ই তাহার নমুদ্হাবন কয়েন ে 



২০৪... রাঁজস্থান। 

দিন চাঁরণী দেবীর পরিচারিকাঁর মুখে তিনি অবগত হইলেম যে, তাহার অদৃষ্ট চিতোর 
লাভ ঘটিবার সম্ভাবনা! রহিয়াছে; সেই দিন হইতে তাহার হৃদয়ে এক নুতন আশার 
সঞ্চার হইল, সেই দিন হইতে মুহূর্তের জনা তিনি সে আঁশ! ত্যাগ করিতে পারেন নাই | 

তিনি যেখানে যাইতেন, দেই আশাই যেন মধুর বাঁক তীহাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিত। 
অবশেষে সেই আশার মোহন-মন্ত্ে প্রণোদিত তিনি অভীষ্ট লাঁতের জন্য শত সহশ্র বিপদকে 

অষ্লান বদনে আলিঙ্গন করিতে কৃত প্রতিজ্ঞ হইলেন ৷ কিন্তু পৃ্ীরাজ যখন স্বদেশে প্রত্য- 

গত হইলেন, তখন হ্ুর্ধ্যমন্লের অতীষ্টসিদ্ধির পক্ষে একটা প্রচণ্ড গ্রতিরোধ স্থাপিত হইগ। 
সেই প্রতিরোধ দূরীকঃণ করিবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া! সারঙদেব ন/মা জনৈক 
রাজপুতের সহিত মিলিত হইয়া! তিনি মালবপতি মলাফরের নিকট গমন করিলেন । 

যবনরাঁজ মজাঁফর তাহাদের সহায়তা করিবার জন্য একটী সেনাদল প্রেরণ করিলেন। 

সেই সেনাদলের সাহাব্যে স্র্ন্যমল্প মিবারের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত প্রদেশ আক্রমণ করিলেন 

এবং অল্পসময়মধ্যে সত্রি, বাটুরে! এবং নাই ও নিমচের মধ্যবর্তী একটী বিশাল প্রদেশ 
হস্তগত করিয়া চিতোর পর্যযস্ত অধিকার করিবার উদ্দোগ করিতে লাগিলেন। অতঃপর 

রাণা রায়মলল আর ক্ষমা করিলেন না। দুর্ধর্ষ হুর্যামল্লের গ্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ না 

করিয়া তিনি আর মুহুর্তৃকাঁপ শান্তি-সস্তোগ করিতে পারলেন না। তাহার নিকট যে 

অল্পসংখ্যক সৈনা অবস্থিত ছিল ; রাঞ্জদ্রোহিদিগের যথোচিত দও প্রদান করিবার 

জন্য তৎসহকারেই তিনি চিভোর হইতে রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। চিতোরের 

সন্নিছিত গাস্তিীনদীর তীরে উভয় দলে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া! দণ্ডায়মান হইল 
ক্রমে যুদ্ধ বাধিয়। গেল। রাপা স্বয়ং অসিধারণ করিয়া সামান্য সৈনিকের 
ন্যায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগি লেন। অবিরাম অসিচালনের পর তিনি দ্বাবিংশতি 

অন্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইলেন। সর্বার্গ ক্ষতবিক্ষত) দ্বাবিংশতি ক্ষতস্থল দিয়া অবিরলধারে 

শোণিতধারা নির্গত হইতেছে; তথাপি তাঙ্কার খ্রাম নাই--তথাপি তাহার শ্রান্তি নাই। 

ক্রমে অন্গপ্রতাঙ্গ শীথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে ঠাহার মুচ্ছ্াগমের পূর্বলক্ষণ 
প্রকাশিত হইল। মনেই সময্বে পৃর্থীরাজ এক সহত্র পরাক্রান্ত অশ্বারোহী দৈনিক লইয়া 
তাছার সহিত যোগদান করিলেন এবং রাঁণাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অগ্তরিত করিয়। তীম- 
বিক্রমের সহিত শক্রদলের সন্ধুবীন হইলেন । ভীষণ প্রতিযোগী ুরয্যমলনকে অনুসন্ধান 

করিয়া বীরবর পৃথ্নরাজ কুদ্ধ পিংহের নঢায় শক্রদল মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন । যুদ্ধ 

বিশারদ সুর্ধামল্ল অচিরে তাহার সন্মুথে উপস্থিত হইলেন | 'ত্বখন: পৃরথীরাঞ্জ প্রচণ্ড 
আন্ফালন হিস! তাহাকে আক্রমণ করিলেন। অচিরে উভয়ে ঘোরতর ্ব্যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। -সর্ঘযমল্লের দেহ অসংখ্য ক্ষত-চিহ্কে িজ্জীতৃত হইল) তথাপি তিনি যুদ্ধ হইতে 
নিবৃত্ত হবেন মা । অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল ) উউয় দলের 

অনেক সৈন্য সমরক্ষেত্রে শয়ন করিল) কিন্তু কোন পক্ষেই জপ্পপরাজক্কের ফোন চিন 
পরিলক্ষিত হইল না! অতঃপর সকলেই ফঃখাডিনরে মিতান্ত কলা হ্যা সে 09 

রণস্থল হইতে স্ব শব শিবিরে প্রতিগত হইবেন। এ 

. সি ও 
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শিখিরে প্রত্যাগমন পূর্বক রাশ্রান্তি দুর করিয়া বীরবর পৃীরাজ দ্বী' গিভ্বা 
ূর্্যমল্লের সহিত, সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার তাখুতে উপস্থিত হইলেন।, এই. জনে, 

উভয়ে যেরূপ আলাপসস্তাষণ হুইল, তাহার বিবরণ * পাঠ করিলে আর্ধ্যবীর রান্বপুতদিগের, র্. 

অলীম মাহাত্মোর গ্রদীন্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় জগতের ইতিহাসে অন্য কোন 

জাতির চিত একপ মাহাম্মোর প্রক্কত গ্রতিবিশ্ পরিলক্ষিত হয় না। বাস্তবিক 

রাজপুতের জীবনের সহিত এন্ধপ মাহাম্্য যেন একত্রে জড়িত। যে দিন, এ মাহাম্ব্য. 
বিলুপ্ত হইবে, দেই দিন রাজপুত নাম জগৎ হইতে উঠিয়া যাইবে। হায়! মে দিনের. 

কথ! ম্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাহা হউক পূর্থীরাজ. পিতৃব্যের ক্ষুদ্র পটগৃছে 
উপস্থিত হুইয়! দেখিলেন, সুর্যাযমল্প একটা সামান্য শধ্যার উপর শায়িত) তাহার দেছ 

ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত, একজন নাপিত সেই সমস্ত ক্ষতস্থল ধৌত করিয়! সীবনপূর্ব্বক 
তছপরি পটবন্ধনি স্থাপন করিতেছে । যে ভ্রাতুষ্পুজর তাহার প্রচণ্ড প্রতিযোগী, যাহা 

হইতে তিনি এই ছূর্দশাগ্রন্ত হইয়াছেন) ধাহাকে রণস্থলে নিপাতিত করিবার জন্য তিনি, 

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আঙ্জি তাঁহাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়। বীর-হৃদয় হৃর্যযমন্ত্র 

শষ্য! ত্যাগ পূর্বক গাত্রোথান করিলেন এবং যথাবিহিত সন্মান ও সম্ত্রমের সহিত 

তাহাকে গ্রহণ করিলেন । উভয়ের আকার ও ইঙ্গিতে এরূপ তাৰ প্রতীক্নমান হইল, যেন 
তাঁহাদের মধ্যে কখনও কোন প্রকার দ্বন্ব বা বিবাদ উপস্থিত হয় নাই; যেন হুর্ধ্যমল্প 
সপ্পর্ণ ু স্থ ও নিরাময় । শঙ্যা হইতে উখিত হইবার সময় চাড় লাগিয় তাহার ক্ষতমুখ- 
সমূহ পুনর্বার ফাটিয়। গেল; অমনি তন্মধ্য হইতে রক্রধারা নির্গত হইতে লাগিল। তাহ! 
দেখিয়া পৃর্থীরাজের স্ৃদয়ে আঘাত লাগিল) কিন্তু হূর্য্যমন্লের মুখমণডুলে কোনরূপ কষ্টের 

চিহুই পরিপক্ষিত হইল না। তিনি আপন ত্রান্শজ পৃথীরাজকে আপনে উপবেশিত 
করিলেন। তদদনস্তর উভয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইল। 

পৃথথীরা্ ধিজ্ঞাম! করিলেন “কাকা! আপনার ক্ষতগুলি কেমন আছে?” 

র্য। “যৎদ ! তোমাকে দেখিয়। আমার এত আনন্দ হইয়াছে যে, আমি সম্পূর্ণ 

নিরাময় হইয়াছি।» 
পৃর্থী। “কাকা আহি দেওয়ানজীর 1 সহিত এখনও সাক্ষাঁৎ করি নাই, আপনাকে | 

দেখিবার জন্যই ভাড়াতাড়ি এখানে আলাম; কিন্ত আমি অত্ান্ত সি হইয়াছি ) 

আপনার নিকট কোন খাদ্য্রব্য আছে 1” 

হু্্যমন্ সাতিশয় আনদ্রিত হইলেন; অভির পানভোজনাদি সচ্িত বদ ্ উভয়ে 
এফপাজে ভোজন করিলেন; পূর্থীরাজের কিলার সন্দেহ হইল না? এমন কি বিদার- 
কালে তাস « হু করিতে তিনি আনার ই করিলেন না । পি নিকট, 

্ র্যামনের উততযকাধে ষেক্ালা! নি সন্তিতে আমিগঞ্তা রাত হাহ, হার কা | 
একখানি প্ালেখ্যে এই- হিরণ বিদবতরূপে প্রকাশিত আছে'। টা 

॥ রাণা ভগঘান ধক খিদে দেওয়ান বি গাই 
7৭২ 

৫ খাম। নামে অস্গিতি ঘা খ্্দ 1. 
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বিদায় লইবার সময় পূর্থীরাঁজ ধীর নঅধচনে ছিজ্ঞাসা করিলেন যেমন; কা! কদ্য 
প্রানে আপনাতে আঁমাতেই যুদ্ধ শেষ করিব?” 

হর্য। এউত্তম্। তবে, বম, খুব প্রাতে আমিও, 
ক্লজনী প্রভাত হইল। উর জমায় রক্তিমরাগ পূর্ব্বগগনে বিলীন হইতে না 

হইতেই পৃরীরাজ ও সর্ধ্যমন্ন প্রচও প্রতিগন্দিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেম। তখন পিতৃব্য 

জাতৃশ্গুত ত্র ফেছ কাহারও মুখাপেক্ষা করিলেন ন1। জেহ, মমতাঃ দন প্রসৃতি সকল 

প্রকার জুছুমারগুণে জলাঞলি দিয়! স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্য সকলেই পরম্পরের প্রৃতি 

ধাবিত হইলেন। সে দিন দাঁরজদেবই সর্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব গ্রকাঁশ করিলেম। ভীষণ 

বলসহহকায়ে অবিরাঁম অসি চাঁলন পূর্বক তিনি পৃর্থীরা্জের সেনাদলকে মখিত করিতে 

লাগিলেন। তাহার দর্বার্গ পরজিশটী অন্ক্ষতে সঙ্জিত হইল । সেই ভয়াবহ সরে উদ 

পক্ষের অনেক সৈম্ত পতিত হইল; এমন কি প্রত্যেক রাজপুতক্ুলেরই অগণ্য বীয় 

সময়াজণে শরন করিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টার মধ্যেই রাশি রাশি তয়বার, পেল; শৃল 

ও তল্ল গ্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র স্তপীক্কত হুইল । বিদ্রোহিদল বিপুল বিক্রম প্রকাশ করিগে& 

কিছুতেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পাঁরিল না। পৃর্থীরাজের ভীষগবল সহ্য করিতে না 

পারি অবশেষে ভাহার! ঘুন্্ছল পরিত্যাগ পূর্বক সদ্রি-নগরের অভিমুখে পলায়ন 

কন্ধিল। হিজদ্ব-গৌরবের ছেম-মুকুট মগ্তকে ধারণ করিয়া বীরবর পূর্থীরাজ চিতোক়্নগরে 
প্রভ্যাগত হছইলেন। সে যুদ্ধে তীহাক়্ শরীর সপ্তস্থলে ক্ষত হইয়াছিল । পরাজিত হুইয়াও 
বিপ্রোহী হুরধ্যমল্প জীহনতোধণী আশাকে বিসর্জন দিতে পারিলেন না। যে আশার 

মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তিনি কঠোরতর কষ্ট ও বিপদকে অক্লানবদনে আলিঙ্গন 

করিয়াছেন ? যাহা সাফল্য সাধন করিবার জন্য আজ্ তিনি আপনার জীবন পর্য্যত্ত 

উৎসর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; সে আশাকে-_জীবনের জীবনস্বরূপিনী সেই আশাকে 

তিনি কেমন করিগ্না ত্যাগ করিষেন? ফলতঃ তিনি বাঁর বার পরাজিত ও অপরীনিত 

ইইক়াও কিছুতেই চিতোর-লাঁতের আশা ত্যাগ করিতে গারিলেন না এবং যাহাতে তাহা 
ফলবতী হয়, তাহার অনুষ্ঠান করিবার জন্য অহোরাত্র যুদ্ধ- জ্জাতেই কালযাপন করিতে 

লাগিলেদ। 

 এইযক্পে অমেক দিন অতীত হইয়া! গেল। পিতৃব্য তু অনেকবার 
প্রতি ন্বিতা-ক্ষেত্র অবতীর্দ হইলেন) কিন্ত কিছুতেই কিছু ফলোদয় ইইল না। 
সুর্ধযমল্লৈর আম্য সাহগ ৪ অধ্যবসায় ফিছুমাত্রই ব্যাহত হইল না। হায় মহিত 
পৃথ্থীরাজেন্ক যখনই সাক্ষাৎ € ততঃ জৈব ৪১১১ তখনই » স্দন্ে বালিতেন প্থামায 
শিরায় বতক্ষণ একবিছু শোপিস 

পরিষাণ ভুমি ৃ বিকার করিতে রি না। তে হার সে করে বালিেন 

ক বিধাসফাততক বগলা প্রায়ই ও ফলের সত অধধা খিখাজ হয ধক ৭ রা 
বি খাকে। গণ উদার সরধাই বেখিতে পারা |, 
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গভোমার, শয়ন করিতে যটুকু ভূমি লাগিবে, ভাঙার, অধিক পরমাধুগয়িদাধেক | 
অধিকার করিতে পরিওব না|” আশার ঘোহাগে ভুলিয়া বিমুঢ় হর্যামর ভরা গতের হা 

সহিত উক্তরূপ রূঢ় বাদান্ুবাদে প্রবৃত্ধ হইতেন বটে? কিন্ত তিনি, কিছুতেই, যর 

মনোভিলাধ পূর্ণ করিতে পারিতেন না। তেজস্থী ত্রাতুষ্পুত্রের ভীষণ ভ্রকুট-ধিক্ষেপ 
হইতে তাহাকে সদাসর্বদ। দুরে অবস্থান করিতে হইত । তিনি যেখানে পলায়ন করিতেন, | 

ূর্ীরাজ সেইখানেই তাহার অন্থসরণ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতেন। ফলত্বঃ 
ৃথীরাজের ভয়ে তাহাকে দদাদর্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। এইকপে এক্থান হইতে 
স্থানান্তরে পলায়ন করিতে করিতে হূর্ধযমল্ল একদ] বাটুর1 নামক গত্বীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ 

করিলেন এবং তাহার দিভৃততম প্রদেশে বনপাদপসমৃহ্ের বিশাল শাখাপলবের নাহাষ্যে 

একটী কুটির নির্শাণ কুরিয়! অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । সেই নিবিড় বন-ব্যবধানের 
মধ্যে তাছার সৈনিক ও ঘোট কসমূহও সংগুপ্ত রহিল। কুর্যযমল্ল একদা! নিশাকালে সেই 
গভীরতম গ্রদেশে সারঙ্গদেবের মহিত একত্রে উপবিষ্ট হুইয়। অগ্নি সেবন করিতে করিতে 

যুদ্ধ বিষয়ের নান! প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে অসংখ্য অস্বের পদধ্বনি 
ও হ্রষোরবে সেই নৈশ গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। অমনি সেই সঙ্গে তাহাদের 

কথোপকথনের আঁতও সহস। প্রতিরুদ্ধ হইয়! গেল। তাহার! উভয়ে চমকিত হইলেন। 
ভয়বিহ্বগ নেত্র সারঙ্গদেবের দিকে চাহিয় কুধ্যমল্প ঘলিয় উঠিলেন “আর কেহই 

নছে--ই পৃ্থীরাঙ্গ আদিতেছেন 1 : তাহার বাফ্য শেষ হইতে না হইতেই বীরবর 
পৃ্থীরাজ আপনার প্রচণ্ড রণতুরঙ্গকে তীব্রবেগে চালিত করিয্া। সসৈত্তে সেই বন- 
ব্যধধানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । অচিরে মহাগগুগোল পড়িয়া গেল। অন্ত্রের 

ঝনাৎকারে এবং রণোনম্মন্ত সৈনিকৃগণের শ্রবগতৈরব গর্জনে বনমার্থ প্রতিধবনিত হইয়!1 

উঠ্টিপ। পৃর্থীরাজ পিতৃবোর সন্ুখে প্রচ লম্ফের সহিত ভূমিতলে পতিত হইয়! তাহাক্ষে 
আক্রমণ করিলেন। তাহার একটা মাত্র আঘাতেই হুর্য্যমল্ল ভূমিতলে পতিত হইতেন) 
কিন্তু সারজদেব তাহাকে রক্ষা করিয়। ভত'দন। মহুকারে পৃথ্থীরা্কে কহিলেন “এখনকার 
একটা মুষ্টাবাত পূর্বের বিংশতি অন্ত্রাধাত অপেক্ষা অধিক অসহৃ।” তাহাতে সুরধ্যম্ 
বলিবেন “সই অক্ত্রাথাত ষখন আমার ভ্রাতুষ্প,ত্রের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হই |” যাহা হউর। 

সে গাত্রে হুর্ধ্যমল্ল আর যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অন্ুরোধ.করিয় 
ভিনি পৃথথীরা্কে ধীরনম্্র চনে বলিলেন “বৎস ! যদ্যপি আমি নিহত হই, তাছ। হইলে 
আষার কিছুই ক্ষতি হ্ই্ব না )॥ আমার পুক্রগণ রাপুত 7 দেশে দেশে লুটপাট, করিয় 

তাহার! আপনাদের জীবিক! নির্বাহ করিতে পারিবে) কিন্তু বঙ্যপি সুমি নিগতিত হও). 

তাহ! হইলে চিতোরের দশা কি হইবে? তাহ! হইছে তমার মুখে রুলদ্ব-কালিস] 

পড়িবে ) আমি মান কাহারও নিকট মুখ দেখাইজে যব স1) আমার নাছে মি 

কন ক্পয়শ ঘোফিত হইনে।” 
বুদ্ধ স্থখিত হইল.) পিতৃব্য ও তৃপ্ত স্ব বসি কোধস্থ কিন এখং পপরকে | 

বায়ে ধাপ শনিয। কঠোর গরতিহপ্িতা বিচুক্ষণেষ জ্ কুলিয়] গেলেন । পীর 
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রাজ আপন পিতৃবা কুর্যম্্কে বীর বচনে জিজ্ঞাসা করিগেন, যা হন 
আমি আদিলাম তখন আপনি কি করিতেছিযোন 1,” ৃ 

_ স্থধামল্ল সন্েছে উত্তর করিলেন, প্বৎস! বার ফি করিব 1 আহাদ সমাগদ নক 

অনর্থক গল্প করিতেছিলা'ম | 

পৃর্থীরা্। পকাঁকা! আমার ন্যার শক্ত মাপনার শিক়রে থাকিতে আপনি রি রূপে 
মিশ্চিন্ত হইফ্জাছিলেন ?১ | 

্ধ্য। ণ্যতস! আর কি করিব? আমাকে একৈবারে নিঃসম্বল: খনি 
তুণিয়াছ; অতএব যেখানে সেখানে হউক মাথ| রাখিতে হইবেত ?” 

উভয়ে কিয়ৎকাঁল নীরবে রছিলেন ৷ সৈনাসামন্ত ও অন্থুচরবর্গ রণশ্রাস্তি দুর করিবার 

আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎগ্ষণ নীরবে থাকিয়াই পৃথ্থীরাজ হুর্ধযমল্পকে 

সম্বোধন করিয়! বলিলেন “কাকা ! ইহার নিকটে যে কলালিক আছেন, আমরা গুনিয়াছি, 

তিনি নাকি বড় জাগ্রত; অতএব মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, কল্য প্রাতে উঠিয়া 

তাহাকে পৃঙ্জা দান করিব। আপনি কি আমার সঙ্গে যাইবেন? না, আঁপনার প্রতিত্- 

দ্বরূপ সারঙ্গ দেবকেই প্রেরণ করিবেন ?” 

'হুধ্যমর মুহূর্ত চিন্তা করিয়াই অকপটে বলিলেন “বৎস! শরীর অস্ান্ত হূর্ব্বল। অতএব 

আমি যে যাইতে পারিব, তাহা বোঁধ হয় না, তবে তূমি যদ্যপি হুঃখিত ন1 হও, তাহ 

হইলে আমার প্রতিনিধি স্বরূপ সারঙ্গদেবকেই প্রেরণ করি।” পূর্থীরাঁদ তাহাতেই 
সম্মত হইলেন। অতঃপর রজনী প্রভাত হইলে কালী-পুঙ্জার আয়োজন হইল । ক্রমে 
বলিদানের সময় আসিল। কালিকাদেবীর সম্মুখে একটী মহিষ উৎসর্গ হইলে, ছাগ-বলির 
উৎযোগ হইতে লাগিল । এন সময়ে পূর্থীরা আপন অসি-উদাত করিয়। সারঙ্গদেবকে 

আক্রমণ করিলেন ৷ সারম্রদেব নিরন্তর ছিলেন না, সুতরাং উভয়ের ঘোরতর সদ্য 

আরম্ভ হইল । পরম্পর পরস্পরকে অসংখ্য ক্ষতচিহ্তে সজ্জিত করিলেন ; কিস্ত সারঙগদেব 

পরিশেষে পরাজিত হইলেন, বিজ্ঞয্ী পৃর্থীরাজ তাহার মন্তকচ্ছেদন করিয়া শ্বরক্ত মুও 
কাপিকাঁর ভীষণ খর্পরোপরি স্থাপিত করিলেন । তদনস্তর ভিনি পিতৃবা স্র্যামন্লের 

কাঠঠ-ভবন ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যস্থ দ্রব্যজাত লুন করিলেন এবং ডি মধ্যে বার 
নগর পুনরমিকার করিয়। লইলেন । টি 

হতভাগা স্ুর্ধামল্লের যনোবেদনার সীমাপরিসীমা রছিলন! | যে আশার কৃহকে 

সুগ্ধ হইয়া তিনি এত কষ্ট--এত ঘস্ত্রণা স্বীকার করিলেন, তাহার কি হইল? পদে পদে 

বিপদের ভীষণ অন্কুপতাড়ন সহ্য করিতে হইল; তাই, বন্ধু, আবী স্বজন, সকলকেই 
পরিত্যাগ করিতে হইল; তাহার নাম চিরকালের জন্য রাজজোহিদিগের কলঙ্ক 

কালিমা গং ্াযতী হইল কৈ? তিনি গন্ীরত্বর কলস্কিত হইল, খালি তাহার আশা ফল 

বুঝিলেন উহার নিতান্ত ছুরদুষট। যাহা হউক, এক্ষণে বীবন, ক্ষার উপায়ন্তর না দেখিয়া 
তিনি সদ -ঘচিসুখে গলায়ন করিলেন । রঃ রিট. স্থানে উদিত হে তাঁছার “মনে 
একটা নূতন চিন্তার উহ, হইল. সবিদি ইনিপুর্কে প্র ছিলেন যে, যদি 
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তিনি সন্তির তৃূমিষম্পত্তি বয়ং ভোগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে এরূপ লোককে সান 

করিয়। যাইবেন যে; রাজ! ইচ্ছা! করিলেও কিছুতেই তাহাদের হত হইতে কাড়িকা, লই ক 

পারিবেন না । তদছুমারে ব্রাহ্মণ ও ভট্টদ্িগকে.* তাহ! দান করিয়া তিনি মিবারভূমি 

পরিত্যাগ করিলেন | বিষ হুর্ধ্যমল্প খনখল নাঁমক মহাবনের ভিতর দিয়! গমন করিতেছেন, 

এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, একটা ব্যান্্র একটা ছাগশিগুকে হরণ করিতে বার বার 

চেষ্টা করিতেছে? কিন্তু সেই শাবক তাঁহার জননীঘ্বারা সংরক্ষিত থাকাতে ব্যাপ্ের 

চেষ্টা কিছুত্তেই ফলবত্তী হুইতেছে ন1। এই ব্যাপার দেখিবামাত্ হুরয্যমন্নের মনে চারণী 

দেবীর পরিচারিকার ভবিষাদ্বাপী সহস! উদিত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, সে স্থানে বাস 

করিলে কেহই তাঁহাকে অধিকারচ্যুত করিতে পারিবে না। এই ধারণ! তাহার হৃদয়ে 
দৃঢ়তর আবদ্ধ হওয়াতে হূ্ধ্যমন্ত সেই স্থানে অবস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য আদিম অসত্য 
অধিবাসিদ্দিগকে পরাগ্ত করিয়! সেই স্থলে দেবল নামে একটা হূর্গ স্থাপন করিলেন। 

অল্নকালের মধ্যেই উক্ত নব দুর্গের চতুঃপার্্স্থিত সহত্র পল্লি তাহার হস্তগত হইল। 

এই রূপে প্রতাঁপগড় দেবল স্থাপিত হইয়াছিল । 
বিজয়ী পৃথধীরা্ধ সগৌরবে ও মহাসমারোছের সহিত শ্বরাজ্যপ্রত্যাগত হইলেন। 

রাগ! রায়মন্প তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন । যে পৃর্থীরাজ একদ] তাহার বিরাগভাজন 
হইয়াছিলেন। আছি রাণ। তাঁহাকে হদয়ে ধরয়া অতুল আন্না উপভোগ করিলেন এবং 

পুত্রের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিলেন 1 কিন্ত ছুর্ভাগ্যবশতঃ বীরবর 
পৃথবীরা্ধ সে গোরৰ অধিক দিন সন্তোগ কপ্গিতে পারিলেন না। কপটার কাপট্যে ও 
আততায়িস্তায় তাহার পবিত্র দ্গীবনগ্রন্থী অকালে ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। পিতৃব্য 

হরধ্যমল্লের উপর অয়লাভান্তর. তিনি কিছুকাল চিতোরে অবর্থিতি করিয়া আপন বাসস্থান 

কমলমীর ছুর্গে প্রতিগত হইলেন। তথায় তিনি আপন জো ভ্রাত1 সঙ্গের অনুসন্ধান 

করিয়! প্রাণ-গ্রতিম। তারার সহিত পরমানন্দে কালফ।পন করিতে লাগিলেন | এই সময়ে 

একদ] তিনি আপন ভগিনীর নিকট হইতে একথানি পত্র পাইলেন । তীহার ভগিনী, 

শিরোছিপতি 1 পাতুরার়ের হস্তে সমর্পিতা হইয়(ছিলেন। পাতুরায় অতি মাদক-প্রিয় 
ছিলেন.। কুন্ুমন্ধ অথব। অহিফেন সেবন করিয়া তিনি মত্ততাবেশে গ্রতিরজনী যাপন 

ডের | যখন মত্তত। অধিকতর উত্ভেজিত হইয়1 উঠিত, তখন তাহার নাহি 

যে যাক হা হরণ করে, হিনুপান্ত্ সজে তাহাকে ই মহত বৎসর চান হাম নরকে 
হত করিতে হর । ভাগবতে বর্ণিত আছে-_ সিরাত 

0) সবাত্াং পরদতাকা ্রৃতিং হেতু বঃ। 
১ - ব্িধর্ষহল্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কমিঃ॥ | টা 

হা ষে ছনগা াঙ্ষণরিগকে দান করিয়াছিধেন, ভাহ1.মেই দণ্ড ভিক্ষাজীবী বির 
ছুরাকাজ্সান় একবারে উচ্ছেদে দশা শাণ্ড হইয়াছে। এমন কি শুদ্ধ একটা নগরী ৫২১*** নিঘা উর্বর ভূমির 
পর নষ্ট বা পিয়া ।. এই ধিযেকতাবপতই মিখাদের বসা আনি এ খত ঠ হীন, ও শোচনীয় হই 

নু ছে 4. ১11 ৮, 

লন ধা রুমে জজ বরিযাহিলেব। ভাহার অনা নাগ জা 
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জ্ঞান থাকি ন|; তখন তিনি প্রকৃত পশুযুর্তি ধারণ করিয়া] আপনার সহধর্দিণীর প্রতি 

নানা, প্রকার নৃশংস আচরণ করিতেন কখনও অবথ। গালি বর্ষণ করিতেন ; কখন 

তাহাকে প্রহর করিতে উদ্যত হইতেন ) কথন বা ষ্রাছাকে সমস্ত রজগী ধুলিশয্যায় 

শাহ্িত-করিয়া রাধিতেন | রাজননিনীর কুন্ুম-রুমার কলেবর যমন্ত রালি তৃমিতবো 
অবলুষ্ঠিত হইত, তাহ? দেখিয়াও ছুরাচার পাভুরায়ের জদয়ে অগুমাত্র-দয়ার উদ্রেক্ষ হইত 

- ন1। স্থকুমারী যামপুতললনা অনেক অনুনয়বিনয় করিতেন, কুপথ হইতে গ্রাণপতিকে 
ফিরাইন্1 আনিবার অনেক চেষ্টা করিতেন; কিন্ত সকলই নিক্ষল! তিনি 

কিছুতেই তাহাকে সেই উন্মার্গ হইতে নিবর্তিত করিতে পান্গিলেন না; কিছুতেই তাছার 
নৃশংস অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। অরশেষে নিশ্তান্ত অসহ্থ হওয়াতে তিনি 
পৃথীরাজফে সমস্ত বিষয় খুলিয়া'একখানি পল্জ লিখিলেন। ইতিপূর্বে যে পঞ্জের বিশ 

উল্লিখিত হইল, তাহাতে এই সমস্ত বিবরণ স্পট্টর্ূপে গ্রকটিড ছিল । 
প্রিয়তম! ভগিনীর প্রেরিত পত্র পাইবামাত্র পৃ্থীরা্জ তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ 

করিলেন। তাহার হৃদয় যুগপৎ নিদারুণ ছুঃখ ও ক্রোধে বিলোড়িভ হইল। তৃবৃত্ত 

পাভুরায়ের ছুরাচরণের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবার নিমিত্ত তিনি অচিরে 

শিয়ো হী-অভিমুখে যাত্র! করিলেন এবং নিশীথকালে ভগিনীপতির প্রাসাদ-সম্মুধে উপস্থিত 

হইলেন। প্রবেশদ্বার রুদ্ধ থাকাতে পৃ্ণীরাজ সোপান-সাহায্যে প্রাসাদের প্রাচীর উল্লজ্ঘন 

করিয়! একবারে পাভুর শর়ন-প্রকোষ্ঠে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন । গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র 
তিনি স্বচক্ে হৃদন্ধের প্রিয়তমা সহোদরার শোচনীন ছুর্দশা দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন 

তবাছার নুকৌমল দেহ কঠিন ভূমিতলে অবলুষ্ঠিত হইতেছে) নয়নে নিদ্রা নাই? মুখে 

বাবপ্য নাই ? সকুমারী রাজপুতবালা 'নর্গল রোদন করিতেছে । গ্গেহ্ময় ভ্রাতাকে সম্মুখে 
দেখিয়া সরলার শোকণিস্থু উলিয়া উঠিল; তিনি রুদ্ধকণ্ঠে রোঁণন করিয়। উঠিলেন। 
পৃথীরাজ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং আপনার তরবার পাতুরায়ের গলদেশে স্থাঁপন 
পূর্বক তর্জনগর্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পতিব্র। রাঁ্পুতবাল! অগ্রান্সের চরণতলে 
পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন “ভিক্ষা দিন-ডিক্ষা দিন, আমাকে বিধবা 
করিবেন না।বিধবা করিবার জন্য আমি আপনাকে ডাকি নাই।” পাতুযা ও কর়ণ- 
বাক্যে পৃথীরাজের নিকট প্রাণ ভিক্ষা! করিতে লাগিজেন। পৃর্থীরাজ তাহাকে বলিপেম প্ষ্দি 

তুমি আমার ভগিনীর পাঁছ্ক। মন্তকে ধার? কর)-_বর্যপি তুমি উহার পাদস্পর্শ করিতে 

পার) তাহ1 হইলে তোঁম।কে ক্ষমা করিতে পারি, তোমার জীবন দান করিতে, পারি)” ঢা 

পাতুরায় তাহাতেই মন্মত হইল। অতঃপর পৃরথীরাদ তাহাকে ক্ষণ করিয়া বন্ধভাবে 
তাহাকে ছয়ে ধারণ করিবেন ।-ক্রোধ-জিথাংস। সকলই প্রশমিত হইল । পৃথীরাজের 
হয় খরার  প্রেমাননে উলিযা উঠিল; তিনি গাবিলেন গাডুরায়ও সমস্ত অপমান 

ভুলিয়া গিয়াছেন, 11কিন্ত রং হার রম) রি ছার সর্ষনাশ ঘটল হা, | 
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না। পাভুগায়ের মৌধিক সমাদরে ও সম্মানে ভুলিয়! তিনি তাহাকে অতি. উদার, .ও 
সয়লহদয় বলিয়া মনে করিলেন। পাতুয়ার তাহাকে পচদিন আতিখ্যমৎকার, গ্রহণ করিতে 

অনুরোধ করিল। সরলহদয় পৃথধীরাজ সাননে তাহার সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন 17 রে 

পাচ দিন আমোদাহলাদে অতিবাহিত হইল। ষ্ঠ দিবস সমাগত হইবাাত্র 

পৃথীরাজ ভগ্গিনী ও ভগিনীপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কমলমীর-অভিযুখে যাত্রা 
করিলেন। পাভুরা় এক প্রকার উপাদেয় মোদক প্রস্তত করিতে পারিতেন। 

াপককে বিদায় দিবার সময় সে কয়েকটা মোদক তাহাকে উপহার দিয়াছিল। ভুর- 
হৃদয় নৃশংস পাত থে তাহাতে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল, তাহ! ৃর্থীরাজ বিদ্ুবিসর্গও 

জানিতে পারেন নাই; সে বিষয়ে সন্দেহও তহায় হৃদয়ে আদৌ উদিত হয়, নাই। 
কমলমেরুর সম্মথে আদিবামাত্র তিনি ভগিনীপতি-প্রদত্ত মিষ্টান্সের কিয়দংশ ভক্ষণ 
করিলেন। জকন্মাৎ তাহার মন্তক ঘূর্ণিত হইল) হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা অনুভূত হুইল) 
ক্রমে ক্রমে অঙগগ্রতা্গ সমূদরায় শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। অতি কষ্টে দেবীমাতার 
মন্দির-প্রাঙ্গণ পর্যযস্ত গমন করিয়? আর পামাত্রও অগ্রসর হইতে পারিলেন না? সুতরাং 
সেই মন্দির-প্রাঙ্গদেই শুইয়া পড়িলেন এবং জীবন-তোষিণী তারাকে সংবাদ দিবার জন/ 

লোক প্রেরণ করিলেন । কিন্তু সে জীবনে তিনি জীবন-গ্রতিম! তাঁরাকে আর দেখিতে 

পাইলেন না। তারা নগর হইত অবতরণ করিতে না করিগ্ে পৃথবীরাজের প্রাপবাযু 
দেহ হইতে বহির্সত হইয়া গেল! ভারতের একটা বিরাট নক্ষত্র কঙ্ষচুত হইয়া অতল 
কালসাগরে নিমগ্ন হইল! সমস্ত প্রক্কৃতি করুণরোলে রোদন করিয়া উঠিল! যেন 
মমগ্র ভূবন ক্ষি এক ভীষণ ভৃকম্পনে কম্পিত হইল) যেন কোন জনির্দি্ স্থান হইতে 
কি এক ছদ-বিদায়ক করুণ শোঁকধ্বনি উাগত হইতে লাগিল! পতিপ্রাণা তারা 

প্রাণপত্তিকে জীবন্ত দেখিতে পাইপেন না! তাহার সেই নির্ধীব দেহ হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
তিনি জলন্ত চিতামলে গ্রাণ বিসর্জন করিলেন । 

রাপা ববাক্মমন্প এ নিদারুণ পুত্রশোক আর শহ্য করিতে পাঁরিলেন না। যে ৃ ্থীরাঞ্কে 

গ্াপ্ত হইয়া তিনি সঙ্গের বিবাঁদন-হুঃখ--জয়মল্লের নিধন-শোক সহ্য করিয়াছিলেন, 

বাহার অতুল বীরত্বে ছিনি আপনাকে গৌরবাদ্িত মনে করিয়াছিলেন) সে ৃর্থীরাজকে 
নিষ্ঠুর শমন অকালে অপহরণ করিল. এসেই কঠোর পুত্রশোকানলে জীবন : উৎ' 

কিয়! তিমি গ্রাশকুমারের জঙ্গগমন কঠিলেন। মিবার-রাজ্যে মহ! হাহাকার পড়ি 

গেল! বলেই পৃথধীরাষ ও্লাণার শোকে অনুদিন বিলাপ করিতে লাগিলেন 8 

রাখা রারমন বি তাহা পিতৃপুরুদিগেরন্যা সরবপণসম্প্ন ছিলেন না) তথাপি 
তাঁহার রহজোপঘোগী স্বণে় বিশেষ পরিচয় গাওয়া যায়। অসামান্য সঙ্কট ও বিপদরাপির 
দৃটীকরণ কিয়া তিনি বেগ শট এ পরণালিজ্রমে স্বরাজ সান « এবং রাযোগ্য ও ৃ 
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স্কাণা মংখ্ামসিংহের সিংহাসনারো হণ ১ সুমলমান সাম্রাজোর তদানীন্তন অবস্থা বার্ন 1 মিযারের ] 

শর সঙ্গের য়ার্ন ভি ভিন্ন জাতির ভারতাক্রম-বৃদ্বা্ত বাবর কর্তৃক ভারত- | 

| আক্রমণ) - তৎকর্তৃক দি্রীক্বরের পরাজয় ও নিধন /-_বাবয়ের বিরুদ্ধে সঙ্গের ু্ধধাত্র!;-- 

 ক্মুয়ার যুদ্ধ /-_সঙ্গের পরাজয়) তাহার মৃত ও চত্রিত্র-বর্ণন )-_রাপ। রত্বের 

1 সিহাসদারোহণ ;- তাহার মৃত )--রাপ বিক্রমগিং/-_াহার আচ ।-_ 
: সর্দারদিগের প্রতি বিথেষভাব /__মালবপতি কর্তৃক চিতোরাক্রমণ /-- 

চিতোরধ্বংস ;-_জহরতত )-_খুদলমামগণকর্তৃক চিতোরের সর্ব. 

লুঠন ) -চিতোর রক্ষার্থ হুমায়ূনের আগমন 7--চিতোর : 

. উদ্ধার করিয়। তৎসিংহাঁসমে, বিক্রমজিংকে তাহার 

পুনঃ সপন ;--সার্দীরগণকর্তৃক ডাহার সিংহাসন". 

চ্যুতি )--বনবীরকে মনোনীত করণ )-. 

বিক্রমাজিতের বা 1 

(সংগ্রামসিৎহীসন্বৎ ১৫৬৫ (থৃঃ ১৫০৯) অন্দে দিনে ক হাসনে সমারঢ় হইলেন। 

তীয় হুন্দর শাসন-প্রভাবে মিবাররাঁজ্য সৌভাগ্য ও প্রীবৃদ্ধির শীর্ষস্থানে সমারোহণ করিয়া 

ছিল। ভ্টকবিগণ তাহার. গুণবর্ণনা করিবার সময় রূপকচ্চলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 

ধে, “রঙ্গ মিবারের গৌরচুড়ের শীর্ঘস্থানীয় কলসন্বদ্ধপ ছিলেন /+ কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
মিবাররাঁজা এ গৌরব অধিক দ্বিন ভোগ করিতে পার নাই) ফেলনা সঙ্গের সহিতই 

সেই গৌরবের পর্ধ্যবসান হইয়াছিল।: বীরবর সঙ্গের মৃত্যুর পর যদিও মিবারের সেই 

গৌরব ও ্রীবৃদ্ধির ছুই চারিটা চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল? তথাপি ধিশেষ বিবেচন! 
করিয়া দেখিলে নিশ্চয় প্রতিপন্ন হইবে যে, সে চি মারছি রর শেষ 
রশ্সিমালার ন্যার স্বপ্নকালের জনা বিরাঞ্ করিয়াছিল 1 : 

 ইন্ত্বনতুপ্য যে ইনপ্রস্থ নগর পাওবফিগের প 
যাহাতে তাধাদিগের তুয়াঁর ০4৮ রব রা ল ধরি 
যাহা নর চৌহান পৃ রি 



মিবার। ২১৩ 

কিন্ত তাঁহাদের আভ্যন্তরীন সক্পমাত্র বল ও বিক্রম ছিল না) সুতরাং মিবারের অধিগতিগ্প 

তাহাদিগকে আদৌ গ্রাহা করিতেন ন1। উক্ত সময়ে দিল্লী ও কাশীর মধ্যবর্তী প্রদেশে 
চারিটা স্বতন্ত্র রাজা* স্থাপিত হইয়াছিল । সেই চারিটা প্রদেশের অধীশ্বর নাম মাত্র রাঁজ|। 
পরস্ত রাণ| সংগ্রামসিংহ তাহাদিগকে রাঁজ] বলিয়াই গ্রহণ করিতেন না। মিবার-রাঁঞ্যের 

বিগত বিগ্রবকাঁলে মালব ও গুর্জরের যবন নৃপতিদ্বয় বিদ্রোহি-দলে সংমিলিত হইয়াছিল 

বটে; কিন্তু তাহারা মিধাপের কিছুই অনিষ্ট সাধন করিতে গাঁরে নাই। অপিচ বীরবর 

সংগ্রামদিংহ যখন মিবারের বীরপুত্রগণকে রণস্থলে পরিচালিত করিয়াছিলেন) তখন 

উক্ত গুর্জার ও মালবের নৃপতিহ্থয় তাহার প্রচণ্ড তেজের সন্ুখে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষষ 

হয় নাই। বলিতে কি, রাঁণ সঙ্গ তদানীত্তন ভারতের সর্ধাভৌম অধিপতি ছিলেন। 

এমন কি মারবার ও অন্বরের 1 বৃপতিগণ পৃজোপচাঁর প্রর্ণান করিয়া তীহার সম্মান সন্তরম 
রক্ষা করিয়াছিলেন । গৌয়াপিয়ার, আজমীর, শিকড়ি, রাঁইসিন; কল্পী, চান্তেরী, বুদ্ধি, 

গাগরৌণ রামপুর ও আবু প্রভৃতি প্রদেশের “রাও” উপাধিধারী'নৃপতিগণ সাঁমস্ত নৃপতি- 

শ্বরূগ তাছার পরিচর্যা করিতেন। বস্ততঃ সঙ্গ এমনই প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন । 
আট সহস্র অশ্বারোহী, উচ্চ পদস্থ সাতজন রাঁজ1, নয়জন রাও এবং “রাওয়াল” ও “রাবৎ” 

উপাধিধাবী একশত চারিজন সর্দার, পাঁচশত রণ-মাতঙ্গ লইয়] তাহাঁর সহায়তা করিবার 

জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । 
সঙ্গের বিপদকালে ধাহার। তাহ।কে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন; সম্পদকালে 

তিনি তাহাদের কাহাকেও বিশ্বৃত হয়েন নাই অর্থাৎ তিনি তাহাদের সকলেরই 

উপকারের প্রতযাপকাঁর করিয়া! কৃতজ্ঞতার প্রকৃত পরিচন্ন প্রদান বরেন। তিন্নি 

শ্রীৰগরের করিমচীদকে আজমীরের একটা ভূমিবৃত্তি প্রদান করিয়াছিগেন। উক্ত 

করিমচাদের জগমল নামে একটা পুত্র ছিল; চাক্জেরী নামক জনপদ হস্তগত করিবার 

সময় অগমল বিশেষ মান্ৃকৃল্য করাতে রাণা তাহাকে রাও উপাধি দান করেন। 

বিষম অন্তর্বিপ্নব জন্য রাজোয় মধ্যে যে মহতী বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব হইয়াছিল, 
রাঁণ৷ সংগ্রামসিংহ রাগসিংহাসনে আবঢ় ছইয়! কিছুকাল পরেই তাহা ষম্পূর্ণভাৰে 

দুরীকরণ করিয়া! দিলেন। তিনি যে একজন সাহসী ও অতি বীর্ধ্যবান্ নৃপতি 

ছিলেন, তাহা মুক্তক্ে স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে যদ্দি কেহ জিজ্ঞাস! করেন 
যে, তাহা! হইলে তিনি আঁপনার উত্তরাধিকারিত্ব-শ্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া--রাজপুজোচিত 

সম্মানে জলাঞলি দিয়] কাপুরুষের ন্যায় অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়! ছিলেন কেন? 

এ প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে কাঁপুরুতা বা হীনসাহসের 
কিছুমাত্র পরিচয় পরিলক্ষিত হয় না) বরং ইহাতে ত্ী্থার অপূর্ব ভাবি-দর্শিতা এবং 

বীরোচিভ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । তিনি যদি ই ভাবি- টা 

* সেই চারিটা রাজা-_দিলি, বিয়ানা, কল্সী ও যাওয়ানপুর | নর 
1 অন্বরের ঘে অধিপতি এস্থলে নির্দিষ্ট হইয়াছেন, ভাছার নাম খা তিনি এখনও রাও ৃ 

খলিয়। আখ্যাত হইতেন। তাহার গ্বাদশ পু হইতে কুশাবইকুলে ছ্বাদশটা গোত্র উৎপন্ন হইয়াছে'। মোদি 

নাট হুমাযুনের লময় হইতে কুপাধহগণ রাজপুত নাজ না.সমালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে জারম্ত ঝরে? . 



২১৪ রাজন্থান। 

বলে মিবাঁরের ভবিষ্য ভাগ্যলিখন পাঠ করিয়া না লইভেন, যদ্দি তিনি অগ্র-পশ্চাৎ 

না ভাবিয়া শ্বার্থরক্ষার জন্য পূর্থীরাজের সহিত প্রকাশা প্রতিযোগিতা করিতে প্রবৃত্ত 
হতেন; তাহ! হইলে মিবাঁরের যে, ঘোরতর অনিষ্ট সংঘটিত হইত, তাহা অনায়াসেই 
অনুমান করা যাইতে পারে। : 

সঙ্গ একজন সমর-বিশারদ নৃগতি ছিলেন । তিনি রঃ রণনীতির জন্গসারে আপনার 

সেনাদলকে সংগঠিত করিয়াছিলেন। দেই সেনাদল লইয়া তৈমুরের বীর বংশধরের 
সহিত ভীষণ প্রতিতদ্বদ্িতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে তিনি দিষ্তী এবং মালবের যবন 

নৃপতিগণের বিরুদ্ধে সর্বসমেত অষ্টাদশটা যুদ্ধে জয়লাঁ্ করিয়াছিলেন । তন্মাধ্যে দিনীশ্বর 

ইত্রাহিমলোডী স্বয়ং অসিধারণ করিয়া ছুইবাঁর তাহার সন্মখীন হয়েন। বলা বাহুল্য 

যে, সেই ছুই বারই তাহাকে সঙ্গের প্রচণ্ড বিক্রমসন্ুথে পরাভূত হইতে হইয়াছিল। 

বিশেষতঃ ঘাটোল্লির শেষ সমরে যধনদল এরূপ ঘোরতররূপে দলিত হইয়াছিল যে, 
তাহাদের মধ্যে কচিৎ ছুই চাঁরিজন প্রাণ লইয়! স্বদেশে পলায়ন করিতে পারিয়াছিল। 

উক্ত যুদ্ধে যবনরাঁজের কোন কুটুম্ব, সংগ্রামসিংহ কর্তৃক চিতোরে বন্দিভাবে আনীত 

হইয়াছিলেন | এই সময়ে মিবাঁররাজ্যের সীম] চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া 
ছিল। উত্তরে বিয়ানার* প্রান্ত-বাহিনী গীলাখাল; পূর্বে সিন্দ নদী; দক্ষিণে মালব 

এবং পশ্চিমে মিবাঁরের প্রতীচা নিবিড় ও দুর্গম গিরিরাজি । এই চতুঃসীমাবন্ধ মিবাঁর- 

রাজ্যের শাসন-দণ্ড বীরবর রাণ। সংগ্রামসিংহের হস্তে পরিচালিত হইত। এইরূপে 

স্থবিশীল রাজস্থানের বৃহ স্তর অংশের শাসনকর্তৃত্বে অবস্থিত হইয়] শ্বদেশীয় ও সন্ধাতীর 

নৃপস্ডিগণের পুজোপচার ভোগ করিতে করিতে বীরবর রাণা সংগ্রামসিংহ গৌরবের 
উচ্চত ম সৌগানে শনৈঃ শনৈঃ আরোহণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে যবনবীর বাবরের 

শ্রবণ-ভৈরব সিংহনাদ ভারতের পশ্চিমদ্ারে শ্রুত হইল ! সে ভীষণরবে সমগ্র ভাঁরতভূমি 
এক প্রচণ্ড তাড়িতবলে কাপিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে রাখা সঙ্গের উন্নতিশ্রোত সহসা 

প্রতিরুদ্ধ হইল । বীরবর বানর যদ্যপি অক্ষুঃ ও জাক্ষারতিসের তীরবর্তী ভীম-বিক্রান্ত 
উজবেক 1 ও ভাতার সৈন্য লইয়! ভারতভূমে আপতিত না হইতেন) যদি ভারতের 

শ্টীণজীবী যবন নৃপতিগণ তাহার বিজয়'বৈজয়ন্তীর মুলে একত্রিত ন! হুইতেন, তাহ! 
হইলে ভারতের অদৃষ্টচক্র আজি কাহার হন্যে পরিচালিত হইত তাহ! কে বলিতে পারে? 

তাহা হইলে আর্ধ্যরাঁজচক্রবর্তার হৈম-মুকুট আবশর হিন্দুর মন্তকে পরিশোভিত হইত ; 
ভারতের বিজগ্লিনী পততাক1 ইন্্রপ্রস্থ হইতে চিতোরের উন্নত ছুর্গ-গ্রাকারের উপর উড্ঠীন 

£ ্ি এ 

* আগরার পঁচিশ মাইল দক্ষিণে বিয়ানা অবস্থিত | 

1 উল্লবেক একটা শঙ্কর বর্ণ । তুর্কি, মোগল ও ফিনিক প্রভৃতি কয়েকটা মুদলমানজপে(তির সমবায়ে 

ইহাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্ত ইহাদিগকে দেখিলে স্ব ভাবত? তুর্কি বলিয়! বোধ হয়। ইহারা পূর্বে 

শৈবীরিয়ার একটা বৃহত্তর অংশ অধিকার করিয়ান্থল। এক্ষণে উ্বেকগণ অক্ষুনদীর ভীরবন্তাঁ বিশাল 
প্রদেশে অবস্থিত | [81510058 8899৮) [70600566000 00০ চাহ, 1] ১৩৪০ খৃষ্টান ইহার! 

আপনাদিগের অধিনায়ক উ্জবেক খাঁর সময়ে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল । অনেকে জন্ুমান করেন 

যে; উক্ত উজবেক খা হইতেই ইহার! উজবেক নামে অভিহিত হইয়| খাকে। 



 মিবার । ই১৫ 

হইত । কিন্তু হত্তভাঁগ্ঠ ভারতসন্তাঁনগণের ছুর্তাগ্যবশতঃ তাহ! না হইয়া! তবিষ্যপুরাণের 

কঠোর লিখন অচিরে ফলবান্ হইল । 0, 

আঁশিয়ার মধ্যগ্রদেশবাদী ু্ধর্ষ অসভ্য অনাধ্যগণ ভারতের চিরশক্র । প্রাচীনতম 

কাল হইতে তাহার1 ভারতের যে কত অনিষ্ট সাধন করিয়! আসিতেছে ; তাহা ভারতীয় 

ইতিবৃতে জলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । যাহা হউক, এই বিবরণ হইতে একটা ঘাথার্থ্য 

গ্রতীত হইতেছে যে, ভারতবর্ষের অত্যন্তরে কখন স্থদৃঢ় একতা ও এক প্রাগতা বিরাজ করে 

নাই। স্মরণাঁতিগ কাল হইত্বে ভারতভূমি পরস্পর-বিষন্বাদি অসংখ্য স্তর ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। 

সেই সমস্ত কুপত ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিগণ কদাঁচ পরস্পরের প্রতি সাঁহানুতৃতি প্রকাশ 

করিয়াছে; কদাচিৎ একজনের স্থথে অন্যজন হুদিয়াছে-একজনের দুঃখে অন্যজন 

কাদিয়ছে ; একজনের রাজ্যকে বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা) করিবার জন্য অন্যজন 

গ্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছে । এই মহদভাবজন্যই তাহার] বিদেশীয় আক্রমণকারি- 

দিগের নিকট অল্পেই অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। দিশ্বিজয়ী আলেকজন্দারের সমমামগ্িক 

ইতিহাপবেতৃগণ ইহার সত্যত। স্পষ্টাক্ষরে সগ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। যৎকাঁলে উক্ত 

মাসিভোনীয় মহাবীর ভারতবর্ষে আগতিত হইয়াছিলেন; তখন একমাত্র পঞ্চনদ- 

প্রদেশই অসংখ্য সামান্য সামান্য রাজতন্ত্রে বিভক্ত ছিল) তদ্বান্ঠীত স্থানে স্থানে নাগরিক 

তন্ত্র বিরাঁজিত ছিল। আঁলেক্জন্দারের পর পাঁরসিকগণ অভিযানোদেশে ভারতভূমে 

প্রবেশ করিয়াছিল । কথিত আছে, মীঢ়-বীর দারাঘু আপন অধিকাঁরভূক্ত রাঁজয 

সমুদায়ের যধ্যে ভাঁরততভূমিকে সমৃদ্ধতম দেশ বলিয়া গণনা! করিয়াছিলেন। এইরূপে 

তক্ষক, জিৎ, পারদ, হূন, কান্তি, গ্রীক, পারসিক) ঘোরী ও শাকতীয় প্রভৃতি ুর্দর্ষ অনার্য্য- 

গণ পর্যায়ক্রমে ভীম-বিক্রমের সহিত ভারতভূমে আপতিত হইয়াছে, এবং পর্যায়ক্রমে 

ভারতের ধনরদ্ব লুঠন করিয়া স্বদেশে গ্রতিগত হইয়াছে । কেহ কেহ ভারতের উর্বর 

ক্ষেত্রে আপনাদের বংশতরু রোপণ করিয়া মাতৃভূমির শোক বিশ্বৃত হইয়াছে। ফলতঃ 

যে জাতি ভীমবলে আপতিত হইয়াছে; তাহাই কিছুকালের জন্য ভারতের আদৃষ্টচক্র 

নিয়মন করিয়াছে; আবার বিশ্বজনীন নিয়মের অনুসরণ করিয়া কালসাগরে বিলীন 

হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাঁণ সংগ্রামসিংহের বিক্রমশালী প্রতিযোগী বীরবর বাবর 

হতভাগ্য ভাঁরতমস্তানদিগকে যে কঠোর দাদত্ব-নিগড়ে বদ্ধ করিয়! গেলেন তাহা হইতে 

আর তাহারা মুক্তি গাইল ন1 )-মুক্তি পাইবে কি নাঁ, তাহা আঁশা করিতেও সাহস হয় 

ন।। যতদিন জ্ঞাঁনাঞ্ন-শলাক। দ্বারা ভ্রমান্ধ ভারতবাসিগণের অজ্ঞানান্ক নয়ন উদ্মীলিত না 

হইতেছে, যতদিন না সভ্যতার আগিগ্রন্থ ভারতভূমি নবীন জীবনে উজ্জীবিত হইয়! 

উঠিতেছে? ভতদিন সে শৃঙ্খল কেহই উন্মোচন করিতে পারিবে না ;--ততদিন ভারতের 

ছুখনিশ! ফেহই দুর করিতে সক্ষম হইবে না। কিস্ত সপ্ত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়! দুরতম 

শ্বেগ্বীপ হইতে ধখন কতিপয়মাত্র ব্রিটন আপিয়! মীঢ়, পারদ ও তাতারদিগের আধিপত্য 

পর্যন্ত করিয়া দিল, ত্বখন আশ! করা য|ইতে পারে) কেননা কাহারও অবস্থা কখনও 

উিরকাল সমভাবে থাঁকে না) কেহই কখনও নিরবঙ্ছিন্ন সখ ব। নিরবঙ্ছিনন ছুংখ ভোগ 



২১৬ রাজস্থান। 

করিতে পায় না । সুখেষ পর ছুঃখ, অথবা হুঃখের পর দুখ সকলেরই ভাগ্যে ঘটিরা থাকে) 

ইহা! জগতের অবশাস্তাবী বিশ্বজনীন নিয়ম । তবেকি ভারতের পক্ষে এই বিশ্বনীন 
চিরস্তন নিয়মের ব্যভিচার হইবে 1-ন! ভাছা! কখবই হইতে পারে ন! ;--হইলে, প্রক্কৃতি 
রাজেয অভূতপূর্ব বিপ্লীব সংঘটিত হইবে; সথস্ত জগৎসংসার চুর্ণবিচুর্ণিত হইয়া পরমাণুতে 
বিলীন হুইয়। যাইৰে। এই বিশ্বজনীন নিয়মের অনুসরণ করিয়া জগতের অন্যান্য রাজ্য 

ভারতের ন্যায় অধঃপতিত হুইয়। গিয়াছে? কেহ বা পুনর্বার উত্থিত হইয়াছে, কেহ ব1 

গরতীর তমসায় ভারতের. ন্যায় নিমগ্ন হইয়া রহিক্কাছে। কিন্তু সেই সমস্ত দেশের সহিত 

তুলন। করিতে গেলে এক বিষয়ে ভারতের বিশেষ প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। 

বিজাতীয় ও বিংন্া দেতাও শাদনকর্তুগণের কঠোর অত্যাচারে তাহাদিগের মৌলিক ধর্ম 

বিনষ্ট হইয়াছে) প্রাচীন জাতীয়তা বিলুপ্ত হইয়া অসংখ্য সন্করজাতির উৎপত্তি হইয়াছে । 
তাঁহাদিগের আদিম পিতৃপুরুষদিগের নাম একেবারে ইতিহাষ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। 
কিন্ত জগতের এক কোণে,-সভ্যতার আনি নিলয়ে-+ভাগীরথীর পুতনলিল-বিধৌত 
এই পুখ্যডূমি ভারতবর্ষে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখিতে পীওয়া যাঁয়। ভারত ফত 

বিধন্্ী ও বিজাতীয়ের কঠোর পদাঘাত সহ্য করিয়াছে, জগতের অন্য কোন রাজ্যে তত 
পদাঘাত প্রহ্থত হইয়াছে কি ন! সন্দেহ; তথাপি ভারতের প্রাচীন ধর, রীতিনীতি 

আজিও সমভাবে রহিয়াছে; তথাপি ভারতের হ্বদয়ের পুত্র আর্য্যবীর রাঁজপুতগণ অসংখ্য 

যন্ত্রণ। সহ্য করিয়াও--কঠোরতম দাস নিপীড়িত হুইয়াও আজিও আপনাদিগের পিতৃ- 

পুরুষগণের সনাতন ধর্ম ত্যাগ করিতে পারেন নাই ;-আপনাদ্দিগের প্রাচীন আচার- 
ব্যবহারে জলাঞ্জলি দিতে পারেন নাই। ছুই সহস্র বৎসর পুর্বে মহাবীর আবেকজন্দার 
যংকালে এই ভারতবর্ষে আপতিত হুইয়াছিলেন, তখন আধ্যদ্িগের যে ধর্ধ, ষে রীতিনীতি, 

যে আচার-র্যবছার ছিল, আজিও সেই ধর, সেই রীতিনীতি) দেই আচার ব্যবহার 
সমভাবে রহিয়াছে। তাহাঁদিগের এ নীতি রক্ষণশীল হউক বা নাই হউক, বিজ্ঞান 
ভাহার মীমাংসা করিবে; ইতিহাসে তাঁহার আলোচনা নিশ্রয়োজন । কেবল 

আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে, যে উদার জাতির হস্তে এই অধঃপতিত ভারত- 
সম্তানগণের অদৃষ্টক্র বিন্যস্ত আছে, ছিটতষিণী বিধির অনুসরণ পূর্বক সেই নীতির 

উপযুক্ত নিয়োজন ও পরিচালন তাহাদিগের একান্ত কর্তব্য ; কেননা! এই সুদুর 
সপ্তসিদ্ধু-প্রদেশের স্তগীন্কৃত চিত্রাভম্ম-রাশির অন্তর্ভাগে একূপ-এক তেত্বোবহ্ি কণাঁকারে 

বিদ্যমান আছে, যাহা কালে প্রজলিত হইয়া তাহাদিগের মঙ্গলাম্গল দাখন করিতে 

পাঁরে। যাহা হউক, আমরা. সমালোচ্য বিষয়ের অনুশীলনে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলাম । 
“হুর্্য ও চন্ত্রবংশের প্রাচীন বৈরী তক্ষক; যবন ও অন্যান্য অনার্ধ্য বিদেশীয়গণ 

ভারতবর্ষে আধিপত্য প্রাপ্ত হইবে ।”--ইহাই ভবিষ্য-পুরাপোক্ ভারতের কঠোর ভাগ্য- 

লিখন ! শাঁকন্বীপের অন্ষুঃ ও জাক্ষারতিস নদীর তীরবন্তা পৌরাশিক তক্ষকেয় বীরবংশধর 
বাৰর আজি দেই ভাবী-নির্দেশ পুরণ করিলেন.। ভিনি সুদুর, ফরগণা-রাঁত্যযের* আধিপত্য 

॥ ইহ! অধুন! কোকান দামে এসিত্ধ। কোকান জাক্ষারতিস, নদীর তীরে অবস্থিদ্ধ। 7 
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নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার রাত্য জাক্ষারতিস নদীর উভয় তীরেই অবস্থিত সে স্কাঁন 
অতি পবিত্র ও প্রসিদ্ধ। তথায় ভ্রিৎ-রাজ্ঞী অলোঁকসামান্য! তোমিরী বাস করিতেন? 
তথায় বিশ্বদ্ধিৎ মহাবীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । যে জিৎ ও অঙ্ের বংশধর নিগের 

বীরপদনরে একদা সমস্ত যুরোপ ও আশিয়া-রাজ্্য বিদলিত হইয়াছিল, তাহার উক্ত 

গ্রদ্দেশের গিরিনিলয় পরিত্যাগ করিয়। জগতের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িগ্লাছিলেন। 

এককালে ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহাদিগের বিজয়-বৈজয়ন্তী উভ্ডীন হইয়াছিল ) 
এককালে ইহার্দিগের কুলতিলক এটিগা, এলারিক প্রভৃতি বীরেন্দ্রগণের প্রচণ্ড বিক্রমে 
বলতিক হইতে তৃমধ্যস্থ সাগরপর্য্যস্ত সমস্ত দেশ আমূল বিলোঁড়িত হইয়1 গিয়াছিল। 

এই সকল বিশ্বজয়ী মহাবীরগণের অত্যুৎ্কট বীরদ্বাভিনয়ের বিষয় চিন্ত! করিলে উক্ত 
উচ্চ প্রদেশের মহিমা স্বতঃই উপলব্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু ত্তাহাদিগের মধো অধিকাংশ 
বীরগণই লে।ক-সংখ্যার আঁধিক্য-নিবন্ধনই জিগীষ। ও রাজ্যলিপ্পা-বৃত্তির মহামন্ত্রে 

প্রণোদিত হুইয়! পূর্ব্বোক্ প্রদেশ সমূহে উপনিবিষ্ট হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে 
বাবর অনৃষ্টের প্রতিকূল তরঙ্গে পতিত হইয়া অনিচ্ছাবপতঃই জাক্ষারতিস-তীর 
পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার দৈকতভূমি আশ্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই গ্রতিকূল তর 

কালে ত্রাহার বিশেষ অনুকূল হইয়া তাঁহার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার ধরিয়া দিয়াঁছিল) 
সেই অনুকূল তরঙ্গের গ্রভাবেই তিনি কিঞ্চিদুন দ্বিনহশ্র মাত্র অন্ুচর লইয়াই আর্ধ্যবীর 
পাগুবদিগের সিংহাসন অধিকাঁর করিতে পারিয়াছিলেন। | 

ফরগণাপতি াবর)াকল বিষয়েই রাণ। সঙ্গের সমকক্ষ ছিলেন। রাজপুত নৃপতির 
ন্যায় তিনি আজন্ম বিপদের ক্রোড়ে লালিত হুইয়াছিলেন এবং বিপর্দের বিদ্যালয়ে 
তাহারই ম্তায় পরিণাম-দর্শিতা শিক্ষা করিয়াছিলেন । সঙ্গের অপেক্ষা বাবরের জীবন 
যদিও অধিকতর ওঁপন্যাপিক সৌনর্যে সমলম্কৃত, তথাপি তিনি তাহারই ন্যায় অপূর্ব 

পরিণাম-দর্শিতার অনুসরণ করিয়! সকল কার্ধা করিতেন। স্বকীয় বীরত্বে ও তেজন্থিতায় 

অন্ধ হইগ্লা তিনি কখনই অবিবেকিতাঁবশতঃ আত্মজীবনকে বিপন্ন করেন নাই। থৃষ্টীয় 
১৪৯৪ অবে বীর যুবক বাবর বিশাল ফরগণা রাজ্যের দিংহাসনে সমারুঢ় হয়েন। তখন 

তাছার বয়ঃক্রম দ্বাদ্শবর্ধ মাত্র। সেই অল্প বয়সেই তিনি স্বীয় ভবিষ্য বীরচরিত্রের 

পূর্বাভাষ হুচন! করিয়াছিলেন। রাজপদে অধিরোহণ করিবার চারি বৎসর পরেই তিনি 
অনেকগুলি যবন নৃপত্তিকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে সমরথণ্ড জয় করেন। তাহার 
পর. দুই বৎসরের মধ্যেই সেই সমরখণ্ড হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি আবার তাহা পুনর্লাভ 

করিয়াছিলেন। এইদ্সপ সম্পদ-বিপদ ও দয়পরাজয়ের অপূর্বব মিশ্রণে বাঁরবর বাবরের 
শীবনীকে অতি অপূর্ববলিরা বোঁধ হয়। কখন তিনি অক্ষুর দৈকতস্থিত প্রধান জনপদ 

সমূহের আধিপত্যে অভিবিক্ত হইতেছেন, আবার কখন-বা বিচ্যুত, পরাজিত ও উৎপীড়িত 
হইয়া প্রাণরঙ্ছার্থে দূরদেশে পলায়ন করিতেছেন; কখনও স্বার্থ সংরক্ষা করিবার জন্য করে 

অঙি ধারণ পূর্বক ভীষণ গ্রতিত্বন্বিকুলের সহিত একাকী ভয়াবহ দবন্যুদ্ে প্রবৃত্ত হইতেজেন, 
আবার--পরাপ্দিত--তাড়িত--প্রপীড়িত-_হইয়! একাকী--অরক্ষিত--নিঃসহাকের ন্যায় 



২১৮, রাজস্থান । 

দেশদেশা স্তরে পলায়ন করিতেছেন); এই নকল বিবাদ-বিষধাদকাঁলে- স্বার্ধরগ্ষার এই, 
সকল কঠোর উদ্যমে বীরবর বাবর অধিকাংশ সময়ই জয়ী হইয়াছিলেন। একসময়ে 
তিনি ভীষণ শক্রকুলের পঞ্চজন প্রচণ্ড মল্লকে একবারে নিপাতিত কৃরিয়াছিরেন। 

কিন্তু কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল ন1। যত সময় অতীত হইতে লাগিল, ততই তাহার 

শত্রুকুল ভীষণতর হইয়া উঠিল_-ততই তাহার বিপদরাশি ঘনীভূত হইতে লাগ্রিল। 
তখন বাবর আত্মরক্ষার উপায়ান্তর ন| দেখিয়৷ ফরগণ! পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন 
এবং মথিতহ্দয়ে হিন্দুকুশ-শৈলমাল। উত্তীর্ণ হইয়া ১৫১৯ খুষ্টাবে সিন্ধুনদের পূর্বগাঁরে 

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর কাবুল ও পঞ্চনদ প্রদেশের মধ্যস্থলে এক প্রকার 
দুঃখে কষ্টে সাত বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়] বাবর আত্মোদ্ধারের উপায় অন্ুন্ধান 

করিতে লাগিলেন। উদ্যোগী ও উদ্যমশীল পুরুষসিংহ শতসহত্র বিপদে পতিত 

হইলেও একমাত্র স্বকীয় পুরুষার্থের সাহায্যে সেই সমস্ত বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ 

করিয়। সৌভাগ্যলক্্ীর স্ুপ্রসাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। বাবর রাজপুত্র--ন্বয়ং বিপুল 

রাজ্যের অধিকারী । আজি সেই রাঁজযধনে বঞ্চিত হইয়া__দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া 
নিরাশ্রয়- নিঃসন্বল- নির্বাসিতের ন্যায় তিনি এই দূরদেশে বাদ করিতেছেন! তাহার 

আশাভরসা সমন্তই বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি তিনি মুহূর্তের জন্য নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম 

হইলেন না--তথাপি তিনি মুহূর্তের জন্য মৃলমন্্রকে হৃদয় হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন 
ন।। ক্রমে ছুই চারিজন করিয়া অনেক সৈনিক তাহার পক্ষ অবলম্বন করিল। 

আত্মোন্নতির পথ ক্রমে ক্রমে প্রসারিত করিতে করিতে তিনি দিপ্লীশ্বর ইব্রাহিম লোঁডীর 

বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিদবন্ৰিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সৌভাগ্যলঙ্ী বাবরের মন্তকে 

জয়মুকুট স্থাপন করিয়! সানন্দে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। দরিল্লীশ্বর (ইত্রাহি) 

সমরক্ষেত্রে নিহত,তাহাঁর সৈন্যসামস্ত নিপাতিত ও প্াায়িত; তথন দিল্লী ও আগরার 

নাগরিকগণ নগরের তোর্দ্বার উন্মোচন করিয়া বিজয়ী বাবরকে অভ্যর্থন। করিল। 

করুণানিদান ঈশ্বরের এই অনীম অনুগ্রহে বাবর আপনিই চমত্কৃত হইলেন এবং কৃতজ্ঞতা 

ও ভতিপূর্ণ হৃদয়ে অমনি বলিয়। উঠিলেন “হে জগদীশ্বর! এ জয় আমার নহে,ইহা 
আপনারই জয়-_-আপনার অপাঁর করুণার জয় ।১ * 

_ দিল্লি-জয়ের এক বৎসর পরেই বীরবর বাঁরর রণকেশরী সংগ্রামসিংহের বিরুদ্ধে আপন 

বিজয়িনী সেন! পরিচালিত করিলেন ।_-এবার তাহাকে একজন উপযুক্ত সমকক্ষের 

রিরুদ্ধে প্রতিবন্থিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ইতিপূর্বে যে সমস্ত বীর তাহার শাণিত 

অসিমুখে নিপাতিত হইয়াছে, সংগ্রামসিংহের সহিত তুলনায় তাহার! অতি সাঁমান্ত,_ 

তাহার! বীর নখমের যোগ্য হইতে পাঁরে না। বাবর স্বয়ং যেরূপ বীর ছিলেন) সেইরূপ 

বীর্ধ্যবান্ সৈনিকগণেরও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “মেবাচলের” (বালুর তাগ) 

* মহায্স। এর্ক্ষিন বীরবর বাবরের “আত্ম-জীবনী?? ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে 

সাহিত্য-সংসারের যে মহোপকার দাধিত হইয়াছে, তঞ্জন্য সাহিত্য-প্রিক় বাক্তি মাত্রেরই কৃতজ থাকা উচিত। 
বাস্তবিক, দনুবাদিত বাবরের আত্মজীবন- -বুত্ত ইংরাজি সাহিত্যতাঙারের একটা অমূল্য র্ধ। 



মিবার। ২১১ 

বিক্রমশালী তাঠাঁর বীরগণ তাহার সাহাধ্যার্থে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল । তথাপি 
আধ্যবীর সংগ্রামদিংহের ভীষণ বিক্রম-গ্রভাঁবে তাঁহার জীবননাশের সমূহ উপক্রম 
হইয়াছিল। তাহার আশখভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছিল ;--তীহার সৈন্যসাসস্ত 

সকলেই হতাঁশ ও নিরুৎসাঁহ হইয়। পড়িয়াছল; তাহার শতসহত্র উদ্দীপনা ও 

তেজস্বিনী বন্ত.তা সম্পূর্ণ নিক্ষল হইয়া গিয়াছিল। তবে যে তিনি সে বিষম সঙ্কট হইতে 
নিষ্কৃতি লাঁভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহ! বিক্রমের, অথব1 কৌশলের সাহায্যে নহে) 

তাহা একজন ম্বদেশ-দ্রোহী বিশ্বাসঘাতক নরাধমের কলঙ্কিত আনুকুল্যে! সে অসছুপাঁয় 
অবলম্বন না করিলে সেই “পীততরঙ্গিণী'* তীরে তাহাকে সদলে পতিত হইতে হই'ত-_ 

তাহার মুকুট শোভিত পবিত্র মস্তক শৃগাঁল কুকুরের পদতলে অবলুঠিত হইত । তিনি 

তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্তই বিষম হৃদয়-যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়] 

হতাঁশভাবে একদা! বলিয়াছিলেন “এই সঙ্কটকালে পুরুষোচিত কথা বলিয়া! সাহস ও 

উত্তেজন! দেয়, এমন কি কেহই নাই?» 

চিতোরপতি রাণার প্রচণ্ড বল প্রতিরোঁধ করিবার অভি গ্রায়ে আঁগরাঁর তোরণদ্বার 

পরিতাগ করিয়া বীরবর বাবর আপনার বিজয়িনী সেনা সমভিব্যাহাঁরে তদ্বিরুদ্ধে 
শিকড়ি-অভিমুখে যুদ্ধযাত্র! করিলেন । এদিকে রাজপুত-কুলশেখর বীরচুড়ামণি সংগ্রামসিংহ 

সসৈন্যে তাহার সম্বুণীন হইতে চলিলেন। রাজস্থানের প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয় নৃপতি তাহার 

সহায়তা করিবার জন্ তদীয় পতাকামূলে আসিয়! একত্রিত হইলেন । সন্বৎ ১৫৮৪ (থৃঃ 
১৫২৮)অব্ব ৫ই কার্তিক রাণা কনুয় নামকস্থানে বাবরের পঞ্চদ্রশ শত অগ্রধাৰিত তাতার 

সৈনিকের সম্মুথে উপনীত হইলেন এবং তাহাদিগকে প্রায় সমূলে নিপাতিত করিয়। 
ফেলিলেন। ঘে কতিগয় যবন প্রাণ লইয়! পলায়ন করিতে পারিল, তাঁহার মূলদলে 
যাইয়৷ সমস্ত বিপদ-বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। এই পরাজয়-বিবরণ অবগত হইয়া বাবরের 

সেনাদল একবারে নিরুৎসাহ ও হতোদ্যম হইয়া পড়িল এবং আত্মরক্ষার্থে আপনাদিগের 
শিবির-শ্রেণির চারিদিকে পরিখা খনন পূর্বক সশঙ্কতাবে অবস্থিত রহিল। এই হীনসাহন 

সেনাদলের সাহাষ্য করিবাঁর জন্য যে নূতন দলবল সমাগত হইল; তাহারাও সঙ্গের প্রচণ্ড 

বল প্রতিরোধ করিতে না পিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্বক আপনার্দিগের শিবিরাভিমুখে 

পলায়ন করিল। বিজয়ী রাজপুতরাজ তাহাদ্িগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 

তাহাদিগকে ধৃত করিয়া অনেক, যবনসৈন্যকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন | বাবর 

* পীততরঙিণী বা পীল|থাল। ইহ! বিয়ানার নিকটে প্রবাহিত। এই পীলাখালের তটোপরি বাধর 
সেনানিবেশ স্থাপন করিরাছিলেন | 

1 অধুন! ফতেপুর শিকড়ি নামে খ্যাত। ইহা আগরার দশ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার নিকটস্থ 

কুয়া নামক স্থানে সঙ্গের সহিত বাবরের মহাপমর বাধিয়াছিল। কিস্তৃসে মর ফতেপুর 2 মহা 
মমর বলিয়াই প্রসিদ্ধ | 

বাবরের জীবনবৃত্তে লিখিত আছে যে, য় যুদ্ধ ১৫২৭ খুঃ অব্য ১ ই ফেরারি আর 
নংঘটত হইয়াছিল। 



হই ০ রাজস্থান 

ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইপেন। কিন্ত তিনি মুহূর্তের জনা নিরুৎসাঁহ হইলেন গ1। 

আজনা বিপদ ও সন্কটের ক্রোড়ে লালিত হইয়] তিনি ধৈর্য ও সহিফুতা! অবলশ্বন করিতে 
শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সময়োচিত উপায় উদ্ভাবন করিতেও বিলক্ষণ পটু ছিলেন । 

আজি উপস্থিত বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য তিনি অভ্যস্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন 

করিয়া সময়োচিত উপার উদ্ভাবন করিলেন । আপন শিবির-শ্রেণিও চারিদিকে বড় বড় 

বাধ স্থাপন করিয়! বাবর আপন কামানগুলিতে শৃঙ্খলিতভাঁবে তচুপরি সাজাইয়] 
রাখিলেন। বিস্ত তখন কিছুতেই তিনি কৃতকার্ধ্যতা লাঁভ করিতে পািলেন না; 
কিছুতেই তাহার নিরুৎ্সাহ সৈন্যগণ উৎসাহিত হইয়1 উঠিল না! তিনি যেদিকে নয়ন 

নিক্ষেপ করিলেন, সেই দ্রিকেই যেন বিপদের ভীষণ মৃষ্ঠি দেখিতে পাইলেন, সেই দিকেই 
রণকেশরী সঙ্গের বিকট জ্রকুটি তাঁহাকে নানা বিভীষিক1 প্রদর্শন করিতে লাগিল। 

এমন কি জনৈক তাতার (জ্যোতির্বি) গণনা করিয়া! বপিল “মঙ্গলগ্রহ যখন পশ্চিম 

দিকে রহিয়াছেন, তখন যাহার তাঁহার বিপরীত দিক হইতে আপিয়া যুদ্ধ করিবে, 
তাঁহারাই পরাজিত হইবে ।” বুঝি জ্যোতির্ব্বিদের গণন! সফলসইয়,__বুৰি তাতারগণই 

সমূলে নির্শ'ল হইয়া! যায়। বাবর অতিশয় চিন্তিত হইলেন । তিনি যত সেই জোতির্বিদের 
ভবিষ্যদ্থচন আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাহার হৃদয়ে নানা প্রকার যন্ত্রণাময়ী 

চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। কোথায় ফরগণ। রাজ্য_-কোথায় দিশ্লিসিংহাসন- 

কোথায় তাহার জীবন-ভোধিণী আশার শান্তমুর্তি? সে আঁশ! কি তাঁহাকে পরিত্যাগ 
করিবে? তাহ।র তত যত্ব--তত উদ্যম--তত পরিশ্রম কি নিক্ষল হইয়া যাইবে? বাবর 

কিছুতেই বীর-পুষ্গব সংগ্রামপিংহের ভীষণ বিক্রম প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না, 
কিছুতেই তিনি আপন নিরুৎসাহ সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে পারিলেন ন1। 

তাহার মনোবেদনার আর সীমাপরিসীম1 রহিল না। এইরূপ অকর্ম্মণ্য অবস্থায় 

ক্রমাগত পঞ্চদশ দিবস অতীত হইল ;- কিন্তু কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল ন|। তখন 

বাঁবর তুচ্চ মানবী শক্তির আশাভরস! ত্যাগ করিশেন এবং এ্রশী ক্ষমতার আনুকূল্য লাভ 
করিবার আঁশায় আন্মক্ৃত পাগরাশির প্রারশ্চিন্ত কয্পিতে কতগ্রতিজ্ঞ হইলেন । উক্ত 

প্রায়শ্চিত্ত যেরূপে সংদাধিত. হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বাঁধরের আত্ম-জীবনীতে 

অতি সুন্নরভাবে প্রকটিত আছে *। 

* “প্রথম জেমাদির ত্রয়োবিংশ দিবন (হিজর! ৯৩৩) সোমবারে আমার সেনানিবেশ দেখিবার 
অিগ্রায়ে তদতিমুখে অঙ্বারোহণে অগ্রনর হইলাম | যাইণার সময় পথিমধো নহস! আমি এক গভীর চিন্তায় 

আক্রান্ত হইলাম । ইতিপূর্বে আমি অনেকবার প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলাম যে, শান্ত্রনিষিদ্ধ কামে আর হস্তার্পণ 
করিব না এবং উপধুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়। আত্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইব । কিন্তু সে প্রতিজ| তদবধি 

পালন করিতে পারি নাই । হৃতরাং সেই দিবস নিতান্ত উৎনৃক হুইয়। মনে মনে বলিল!ম £-_- 

(পারমসিক কবিতা |) 
“পাপেঃ মন) কত সুখ লভিবিয়ে আর ? 

অনুতাপ তিক্ত নহে,--দ্বাদ লহ তা'র।” 



মিবার'। ২২১ 

প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইলে বাঁবর মনে করিলেন যে, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইথে ) কব 
তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল । “আর স্ুরাপান করিব মা” বলিয়! শ্রতিজা করিয়া তিনি 
যে সুয়াভাগগুলি ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে তীহার সৈনিকগণ আর 
নিরুৎসাহ হইন্া পড়িল )-_তাহারা! কিছুতেই যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে চাহিল না । 
তখন বাবর তাহাদিগকে উতৎসাছিত .করিবার উপায়াস্তর ন1 দ্বেখিয1 অবশেষে ইসলাম 

ধর্শের ফোহাই দিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে ধর্শ্য ভাব উত্তেজিত করিতে চেষ্টা 89৪৪ 

(তুক্কী কবিতা ।) 
“মি পাপে, খু, কত ফলুধিত হর্সল ! 
নিরাশান়্ দিরবধি কি সুখ লভিলি! 

কাটাইগ্ি কত কাঁল ইল্জিয়-সেবনে ! 

ফত কাল জীবনের গেল অকারণে ! 

বাত! করি এযে পভ ধরমের কপ 

লভিতে নারিধি যুক্তি মরণ-বিহনে | 

সেই ঘুক্তি লভিারে আপন জীবন 
যে জন প্রতিজ্ঞা করে দিতে বিসর্জস ? 
লভিবে পরম পদ ফ্ুব সেই জন। 

অতএব মূঢ় মন) লভিবারে সেই ধন 

মিষিদ্ধ ভোগ-বাঁসন! কর পরিহার 

মেচম করহ যত কলুধ তোমার ।” 

£এই রূপে সকল প্রকার পাপ প্রলোভন অতিক্রম করিয়া আহি প্রতিজ্ঞ! করিল।ম যে, রি আর কখনও 

হুর/স্পর্শ করিব না। তাহার পর হুরাপানের জন্য যে নমন্ত বর্ণ, রৌপা ও কাত-নির্সিত পাত্র ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে, তৎসমুদায় আনিতে আদেশ করিলাম । আনীত হইলে, সেুলিকে খও খও করিয়া তাঙ্গিতে 
কহিলাম এবং হদয়কে পবিত্র করিয়া সরাপাদ একবারে রহিত করিয়! দিলাম | স্বর্ণ ও রৌপোর পানপান্ত 
গুলি ভাঙ্গা হইলে জামি আজ্ঞা করিলাম “এই সমস্ত হৃবর্ণ ও যৌপ্যখণ্ড ফকির ও দীন দরিজ্ত ব্যক্তিদিগফে 
বণ্টন করিয়! দাও। আজ্া পাইবামাত্র আমার অন্থুচন্নগীণ ভাহা অচিরে পালন করিল। আদার পরই 

যে বাক্তি আগার প্রারশ্চিত্তের অন্থুকরণ করিয়াছিলেন, গাহার নাম আসাদ । আসাস আমা ন্যায় শবশ্র- 
মেচনেও বিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন । সেই রাত্রে এবং তাহার পর রাত্রিতেও আমির; পারিবদ, 
সৈনাসামন্ত ও অন্যানা প্রকারের প্রায় তিন শত ধাক্তি প্রারম্চিত্ত করিয়া চিত্ত শুদ্ধি করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। 
আমাদের সঙ্গে যেটুকু মদিরা ছিল, সমস্তই তূমিভে 'ঢালিয়া ফেলিলাম, এবং বাবাদোপ্ত যে খানিকটা 
আনিয়াছিল, তাহাতে লবণ দিয়! মিরকা প্রস্তুত করিতে কহিলাম়। বে স্থলে সেই মদ ঢালিয়! দেওয়! হইল, 
তথায় একটী পাথরের খাম স্থাপন করিয়া তৎপার্থে একটা ভিক্ষাশাল1 নির্বাণ করিতে আদেশ করিলাম । 

হিজির1৯৩৫ অক মহয়ম মাদে চোলপুর হইছে শিকড়ি যাইবার সময় ঘখন আমি গোক্পালিয়র দেখিতে 
যাইলাম, তখন দেখিলাম যে, সেই পাধাঁণ সতের নির্দাণ শেষ হইআ্! গিয়াছে । কিছুকাল পূর্কো আমি প্রতিজ। 

করিয়াছিলাম যে, যদি পৌন্বলিক রা! সঙ্গের উপর জয় লাভ করিতে পারি, তাহ। হইলে মুদলমানদিগের 
উপর তেমঘ। কয় (ষ্টাম্পকর) একবায়ে উঠাইর়। দিষ। যখন আমি প্রাশ্চি্ত করিতে প্রতিজা! করিলাম, 
তখন মছন্মদ সর্ব্বাণ এবং শেধ জিন আমাকে সেই তেমঘ।র কথ! শ্ররণ করাইয়া দিলেন । আমি ওহাদিগকে 

কহিলান «একথা মনে করাইয়া হিশ্ন। আপনার| ভাল করিয়াছেন 7 আমার রাযো যত মুসলমান আছে, 
তাহাদিগের নিকট হইতে আজ হইতে জায় ভেমঘা লইব না” এবং আমার কার্ঘ্যাধাক্ষদিগকে আহবান 
করিয়া আমার রাজোয চারিদিকে প্নাপন যা উজ ইহ প্রধান বৃত্ধাত্ত ঘোবপ1! করিতে আদেশ 
করিলাম ” | 
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২২২, রাজস্থান । 

তীঁহায় আপমার য় দিও হতাশতমসায় আচ্ছন্ন) তথাপি তিনি পুফুযোচিত আঁহস ও 

উৎসাহ অবলম্বন করিয়া তেজন্থিনী বন্ত ভার সহিত নিঃম্পৃহ সৈন্যদিগকে অল্পে অল্পে 

উৎসাহিত করিয়া ভুলিলেন । যখন তিনি দেখিলেন যে, তাহাপিগের নিংস্পৃহ ভাব, 

ক্রমে ক্রমে দূর হইতেছে, তখন তিনি প্রত্যেকের হস্তে কোরাণ স্থাপন পূর্ব্ণক মেঘগন্ভীর 
শ্বরে কহিলেন “প্রতিজ্ঞা! কর, কোঁরাণ স্পর্শ করিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়। বল,-_ 
হয় জয়লাভ করিবে, নতুবা রণগ্ুলে জীবন বিসর্জ্জন করিবে 1” * সকলেরই হৃদয় উৎসাহিত 

পপ 

* এইতিপূর্বোেই আমি বলিয়ছি যে, পূর্ব্বোস্ত ঘটনাজন্য উচ্চ ও নীচ সকল ব্যক্তিই মহাভীতও নিরুৎসাহ 
হইয়াছিল। কোন ব্যক্তিই পুরুযোচিত বাঁকা উচ্চ রণ করে নাই; কেহই স্বল্লমাতও উৎসাহ ও উত্তেক্সন। 
প্রকাশ করে নাই। সুমন্ত্রণ। ও সছুপদেশ প্রদান করা ষে সকল উজির়ের প্রধান কর্তব্য ; ধে সকল আমির 
এক এফটা রাজোর সমস্ত আয় ভোগ করিত, তাহারাও মে সময়ে অধুমান্জও সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও পুরুযোচিত 
কার্যোর পরিচয় দেয় নাই । কিন্তু খলিফ1 মামক এক ব্যক্তি আদ্যোপান্ধ অদম্য ও অবিশ্রান্ত অধাবসায় 

ও উদ্যমের সহিত সকল বিষয়কে হুশৃঙ্থলরূপে রক্ষা করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন) যদিও তাহার চেষ্টা | সম্পূর্ন 
ফলবতী হয় নাই) তথাপি ভীাহার উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। অবশেষে সকলকেই নিতাস্ত 

নিরুৎসাহ দেখিয়। আমি চিত্তস্থির করিয়। উদ্দেগ্য-সাধনে যত্ববান্ হইলাম। আমির ও সেনানীদিগকে আহ্বান 

করিয়া বলিতে লাগিলাম “মন্তাস্ত ্ ও সেন।নিগণ ! এ পৃথিবীতে যে কেহ আগমন করে, তাহাকে ই 

সৃতার অধিনতা শ্বীকা় করিতে হয়র্শ যখন আমরা এই অনিত্য সংসার হইতে চলিয়। যাইব,.-বথন সকল 

জীবঙ্জন্ত চলিয়া যাইবে, তখন একমাত্র নিতা, অক্ষয় ও অনপ্ত জগদীখর ভিন্ন আর কিছুই সেই মহাগ্রলয়ের 

হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। এ জগৎ লংসার জীবনের একটা মহোত্সব-মনির ; যে কেহ এই উৎদবে 

যেগ দান করিতে আইসেন) ইহার শেষ হইবার পুর্বে তাহাকে মৃতারূপ পানপাত্র ব্যবহার করিতে হইবে | 
এ সংসার ছুঃখের আবাম-ভবন এবং ধ্বংসের পান্থনিবাস-স্বূপ ; অনন্তযাত্রায় বহির্গত হইর| ষে কেহ 

ইহাতে একবার উপস্থিত হয়েন; অবগ্ই তাহাকে ইহ! হইতে এক দিন বিদায় গ্রহণ করিতে হইযে। কিন্ত 

তাহা বলিয়া কি মানবজীবনের কিছুই উদ্দেশ্য নাই ? তাহ। বলিয়। কি কলঙ্ক ও অপধশের পঙ্কে নিমগ্র হইয়। 

জীবন যাপন করিতে হইবে ? পশুর ন্যায় ইন্জিয়বৃ্ডি চরিতার্থ করিয়! আলসো জীবন যাঁপন করিবার জন্তুই 

কি পরম কারুণিক পরমেশ্বর মানবজাতিকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন ? যশ ও সম্মানমর্যযাদ1] কি আমরা 

“ ভোগ করিতে পাইব ন|? ভাবিয়া দেখুন, কলঙ্ক ও অপযণের ভার মন্তকে লইয়। জীবন অতিবাহন কর! 

অপেক্ষা! সন্মান ও মন্ত্রমের হেমমুকুট মন্তুকে ধারণ করিয়। জীবন পরিতাগ করা কত শ্রেয়ঃকল্প--কত 

প্রশংসনীয়! 

নশ্বর এ নর দেহ, কাহার নহেফ কেহ, 

এফমাজ্ সকলেই মৃত্যর অধীন, 

যশ মান, জ্ঞান গর্ব সকলই হইবে খর্ব, 
সকলই কালের গর্ভে হইযে বিলীন। 

ৃ মরিতে হইবে যি? যশ লতি মরি বদি 

্ 7. শাহি রষে কোন ছুঃখ হৃদয়ে আমার; 

| ' যাক তবে এ জীবন নাহি ইথে প্রয়োজন ; 

কলঙ্ের ভালি বহি না বাচিব আর। 

করিব যশের লাগি দেহ পরিহার /” 
“রম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি চিরগ্রসন্ন; তিনি ধখন আমাদিগকে এ ঘোর স্ঘটে স্থাপন 

করিয়াছেন, তখন অয়লাত করিয়! গৌরযের সহিত ইহা হইতে উদ্ধার লাভ করিব যদি পারি,--তাহ! হইলে 

আমর! ঈশ্বরের শক্রদলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে গারিষ । আর যদি ন!পারি,-ধদি ইহাতে 

আম!দিগকে জীবন পরাস্ত বিসজ্ন করিতে হয়, তাহাও তাল; তাহা হইলে আমরা পৃথিবীতে আল্পোৎসর্গের 
প্রণীত উদাহরণ রাখিয়া যাইতে পারিব। আইস ভবে সকলে একমত হইয়। ঈখরের পবিজ আদেশের দিবা 
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হইল/--লসকলেই বাবরের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সোৎপাহে ভীমনাঁদে নিংহমাদ করিকা 
উঠিল। সৈন্াগণের- উংসাহু দেখিয়। বাবর অবিলম্বে সেনানিবেশ ভগ্ন করিলেন এব 

ক্ষণমাত্্র দ্বিধা না ধরিয়া সটন্তে ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রায় একক্রোশ পথ অগ্রসর হুইক্কা 
আঙিলেন। কিন্ত তিনি আর অগ্রদর হইতে পারিলেন না। রণোনত্ব রাজপুত দৈশ্যগ্ন 
দলে দলে তাহার কামান-শ্রেণীর সন্মুখীন হইয়। তাতার সৈনিকপ্দিগকে আক্রমণ করিতে 
লাগিল। সুতরাং বাবর গেই স্থলেই সেনানিবেশ স্থাপন করিতে অগত্যা বাধ্য হইলেন 
বিস্তু তাহার দীমাদও * ও কামানসমূহ একত্রে শৃঙ্খলিত থাকাতে তিনি আপন 
সেনাঁনিবেশের চারিদিকে কোনরূপ ব্যবধান স্থাপন করিতে পাঁরিলেন না । সুতরাৎ তাহার 
অনেক অস্থবিধ। উপস্থিত হইল; তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন 
না। কিন্তু তাহার বিশেষ সৌভাগ্য যে, বীরবর সংগ্রাম তাহাকে সে অবস্থায় আক্রমণ 
করিলেন না। বিপন্ন শক্রুকে আক্রমণ করা) সঙ্গের ন্যায় রণবিশারদ ্গত্রিক্নবীরের পক্ষে 

নীতিবিরুন্ধ কার্ধ্য বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে তাঁহার আপনারই 

মহদনিষ্ট সাধিত হইল। তিনি বাবরকে বিপন্ন জানিয়! যত বিলম্ব করিতে লাগিলেন ) 
ততই তাহার সর্বনাশের পথ প্রশস্ততর হইতে লাগিল; তই তাহার শক্কুল ক্রমে ক্রমে 

বলবান্ হইয়! উঠিত্ে লাঁগিল। কিন্তু সঙ্গের সৈম্তগণ যদি তদীয় বীরধর্ম্ে অনুপ্রাণিত 

হইয়। সমর-ক্ষেত্জে ধাবিত হইত, যদি তাহার স্তায় তাহাদিগের হৃদয় শ্বদেশ-প্রেমিকত। ও 
আত্মোৎ্সর্গের ৰীরমন্ত্রে দীক্ষিত থাকিত, তাহা! হইলে তাহার অনিষ্টের কিছুমাত্র সম্ভাৰ্ন। 
থাকিত ন1,--তাহ! হইলে সেরূপ আলম্ত ও ওদার্ধ্য কোনক্রমেই তীহার সর্ধানশকর 

হইত ন1। কিন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত । উদার-হৃদয় সঙ্গ আপন সৈনিক ও 

সামন্তদিগকে চিনিতে পারেন নাই । শুদ্ধ অর্থস্পৃহ! ও ভুমিলিগ্মাই যে, তাহাদিগের হৃদয়ের 
মূলমন্ত্র, তাহা। তিনি জানিতে পারেন নাই । সেই জন্ত তিনি তাহাদিগের উপর সম্পূর্ণ 
বিখবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, শক্রকুল শতগুণ 

আয়োঞন করিলেও রাজপুত বীরগণ সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে । এই বিশ্বাসই 

সঙ্গের পক্ষে কালস্বরূপ। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সোৎসাহে 

অপেক্ষ। করিতেছিলেন ) এমন সময়ে সন্ধি-প্রস্তাব লইয়া বাবরের নিকট হইতে 
জনৈক দূত তাঁহার শিবিরে সমাগত হইলেন। সঙ্গ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, 

নইয়া শপথ করিয়া ধলি যে, বতক্ষণ এ দেছে প্রাণবাঁু অবস্থান করিবে, ততক্ষণ আমরা! কেহই যুদ্ধক্ষেত্রে 
শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব ন1 ; ততক্ষণ যুদ্ধ বা শক্রনাশ করিতে মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকিব না ।” 

“কি প্রভু, কি ভৃতা, কি উচ্চ, কি নীচ, দকলেই মহোৎসাহে উৎসাহিত হইয়! পবিত্র কোরাণ হস্তে 
ধারণ পূর্বক আমার মত মত গ্রহণ করিল । আমার উদ্দেত্ত সাধন হইল, কল্সন! হনব হইল ই 
দিদ্ধির বিধরপ--পক্র বা মিত্র--অটিরে সকরেই জানিতে পারিল।?! 
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র্ সেনামিবেশের চতুঃষীন! আবদ্ধ রাখিধার ল ষে দার দও নফল বাব হইয়! থাকে, তাহাই 
এলে সীমাদস্ধ নামে অভিহিত হইল। | 



২২৪ রাজস্থান । 

কিন্তু তাহার আগমনের গ্রক্কত কাঁরণ বুঝিতে পারিলেন না। যখন দ্দুতস্সন্ধির প্রস্তাব 

করিলেন। সঙ্গ অতিশয় বিশ্মিত হইলেন। তিনি কখনও মনে করেন নাই. যে, 
বাবর তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইবেন। তিনি যন দূতকে ছিজাসা 
করিলেন “আপনার সম্রাট কোন্ কোন্ নিয়মে সন্ধি প্রার্থনা! করিয্া গাঠাইয়ছেন ?” 
দুত বিনঘ্ব বচনে উত্তর করিলেন “তিনি আপনারই উপর নির্ভর করিয়াছেন ।» 
শিলাদিত্য নামক জনৈক তুয়াঁর রাজপুত রাইসিনের শাসন-কর্তৃত্বে নিয়োজিত ছিলেন। 

সগ্রামসিংহ তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাদিতেন এবং প্রয়োজনীয় কার্ধযাদি সমাপন 
করিবার সময় তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । সদ্ধিবন্ধনের সময় রাঁণ। তাহাকেই 
আহ্বান করিলেন এবং কোন্ কোন্ নিয়মে সন্ধি সন্থন্ধ ছইতে পারে, তীহার সহিত 
দ্ধছিষয়ের পরামর্শে গ্রবৃত্ত হইলেন । অনেক তর্কবিতর্কের পর অবশেষে স্থ্িগীকত হইল 
যে, দিল্লি ও তানন্তর্ত,ক্ত সমন্ত রাজ্য বাবরেরই থাকিবে, এবং বিশ্নানার প্রান্তবাহিনী 
গীগাথাল মোগল ও মিবাররাজেরর যধ্যস্থিত সীমারেখা-স্বর্ূপ পরিগণিত হইবে, এবং 
তদ্ধ্যতীত রাপাকে বাবর বৎসর বৎসর নিরূপিত কিছু কর দান করিবেন। বাবরের 
জীবনবৃত্তে এতদ্বিবরণ গ্রকটিত নাই) ইহা কেবল আমরা ভটগ্রন্থেই দেখিতে পাই। 
স্থতয্নাং এ বৃত্বাস্তকে অনেকে অবিশ্বাস্য বলিয়া ষনে করিতে পারেন। কিন্ত বাবর 

তখন ষেরূপ সঙ্কটে পতিত হুইয়ছিলেন এবং তিনি পরিণাম ভাবিয়া যেরূপ সতর্কতা 
ও বিবেচনার সহিত কায করিতেন, তাহাতে যে, তিনি আত্মরক্ষার জন্ত সন্ধি স্থাপন 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা! আমরা অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে পারি। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় সে সন্ধিপ্থ্রীকৃত হয় নাই। একজন শ্বদেশবৈদী সঞ্জানিদ্রোহী বিশ্বাস- 
ঘাতক নরাধমের কুটিল জুরাচরণে সে সন্ধি সন্বদ্ধ হইল ন|! সে শ্বদেশবৈরী সজ্গাতিত্্ে।হী 
বিশ্বসবাতক-_তুয়ার(শিলাদিত্য) : 

বাবর মে স্ধি প্রার্থন৷ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহ স্থিরীকৃত হইল না। ন্বৃতরাং 
উত্য়দণে যুদ্ধমজ্জায় পুনর্বার দণ্ডায়মান হইলেন । ১৬ই মার্চ তারিখে ুদ্ধ'ঘোষণ। প্রচার 
করিয়া রাজপুতগণ সদলে সুশৃঙ্খলভাবে প্রচণ্ড বিক্রমসহকাঁরে অগ্রলর হইয়া ভাতার 
সেনার দক্ষিণ বাহু আক্রমণ কঠিলেন। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া উতয় দলে তুমুল তগ্লাবং 
দ্ধ হইল। রগোম্পতত তুরদ ষাতদসমুহের বিকট হ্র্যোরবে ও বহন নিনাদে এবং 
প্রচণ্ড সৈনিকগণের শ্রবণতৈরব উৎলাহরবে রগস্থল মুহ্মুছ; কম্পিত হইতে লাগিল! 
মধ্যে মধে অবিরাম .তীমগন্তভীর কামানধবনি উগত হইয়! গগনমণ্ডলকে বিদারিত 
করিতে লাগিগ! কামনোধগীর্ণ নিবিড় ধূমপটলে 'সমরতূমি গঢ়তর সমাচ্ছন্ন হই 
পড়িল ! সেই অন্ধকাররা শি ভেদ করিয়া! অনন্ত গোপক্নমুহ বিকট বজের ভ্তায় গাড়িতবেগে 

রঙ্ষেপুত সেনাভাগে ধাবিত হইতে লাগিল । সেই সংস্ত গ্োলকের ভীষণতম প্রারে 
7 শন্তনিপু রাজপুতবীর একবারে কোথায় অনৃষ্ঠ হইয়া গেলেন । তথাপি রাণা 

ৃ সংগ্রামসিংহ মুহূর্তের অ্ও নিরুৎসাহ হইলেন না! ।..ববনদিগের গোলক গ্রহারে.. ডীঘার 
অনেক অশ্বারোহী সৈস্ত-নিপাতিত, হইলেও রাগ! মহোৎসাহের সহিত শ্ষালের ব্য 



ফিবার। ২২৫ 

তেদ করিবায় অভিগ্রায়ে ভীমবিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিপেন / কষংম. বংঞজাম 
ভীষণতর হইয়া উঠিল । মঙ্গ রাজপুতকলক্ক শিলাদিত্যের উপর বিশ্বাস করিয় ফেনাদনের 
সম্মুখ-সংরক্ষণ-ভার অর্গথ করিয়াছিলেন । তাহার বিলক্ষণ বিশ্বাম ছিল যে, শিলাদিত্য 

 গ্রাণপণে যুদ্ধ করিয়। ববনদিগকে পরাস্ত করিতে চেষ্ট| ক্সিবে। বিশেষতঃ সে ব্যক্তি. 
উক্ত সময়ে ঘেরূপ বীরত্ব ও বিক্রমের সহিত তাতার-সেনাযুখে অগ্রসর হইতেছিল; 
তাহাতে রাণার বিশ্বাস আরও দ্বিগুণতর বর্ধিত হইতে লাগিল । কিন্তু সকলই নিক্ষল 
হইপ! ছুরাচার শিলাদিত্য দেখিতে দেখিতে সদলে অচিরে বাবরের সেনাদলে যাইয়া 

সম্মিলিত হুইল !. ভাতারগণ শ্রবণটভরব নিনাদে আয়রব করিয়। উঠিল। আবার 

গ্রলয়কালীম পয়োদসম ভাতারদিগের কাঁমানশ্রেণী গগনভেদী শবে গর্জিয়। উঠিল !-- 
আবার সঙ্রভূমি নিবিড় ধূমরাশিতে নিবিড়তর সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল! রাণ1 সেক 
হায় সহস! কম্পিত হইল! সেই ধূমপটল ক্রমে ক্রমে অস্তরিত হইলে তিনি সবিন্ময়ে-_ 
সোন্বেগে চাহিয়! দেখিলেন--পপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক শিলার্দিত্য বাবরের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়াছে! তাহার হয় মথিত হইল) তিনি মুহূর্তের জন্য সকলই অন্ধকারময় 
দেখিলেন ! 

হায়! বিশ্বাস-প্রবণতার এই ফল! রাণা সঙ্গ যেবিশ্বীস করিয় চাচার নরাধমকে 

সেনাদলের সম্মুখ-রক্ষণ-ভাঁর অর্পণ করিয়াছিলেন) পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক তাহার কি এই 
প্রতিফল দান করিল! হাঁনরাধম!-আততায়ী বিশ্বাস-ঘাতক! শ্বদেশের সর্বনাশ 

করিয়া_-নজাতির পবিভ্রমুথে কলঙ্ককালিম! ঢালিয়। দিয়! দেশটবরী যবনের পক্ষ অবলম্বন 
করিল! নিদারুণ যন্ত্রণা ও নিথাংসায় নিপীড়িত হইয়া সংগ্রামসিংহ রণস্থল হইতে 

বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে সমস্ত রাজপুতবীর শ্বদেশ-প্রেষি কতার পবিভ্র মন্ত্রে প্রণোদিত 

হইয়া তাহার সহায়তা করিতে সদরে আগমন করিক্নাছিলেন, তাহারা সকলেই 

হবদেশামুয়াগী আত্মোৎমষ্টা বীরগণের জলন্ত উদাহরণ রাখিরা অনন্তকালের জন্য 

শত্ত্রশষ্যায় শয়ন করিয়াছেন । ছুনগারপুরের রাওল উদয়সিংহ * ও তাহার হছইশত সুদক্ষ 

সৈনিক) শালুস্ব [পতি রদ্বসিংহ ও তাহার ত্রিশত চন্দাবৎ সৈনিক ) মারবাঁয়ের রাঠোর- 

রাজপুত্র রাঁরমন্প ও তাহার ছুইজন লাহসী মৈরত। মেনানী ক্ষেত্রলিংহ ও রত্ব ; শনিগুরু 
নর্দার রামদাল র19) ঝলাপতি উজ্জো) বীরবর প্রামার গোকুলদাস ) মিবানের চৌহান 

সর্দার-প্রমুখ মাধিকচাদ ও চত্ত্রভণ এবং নিষ্মশ্রেণিস্থ অন্যান্য রাজপুত সেম্বানী, ষার্দীর ও 
সামস্তগণ হৃদয় চিরিয় এই ভীষণ যবন সমরে শোণিত দান করিয়াছেন । এতঙ্থ্য ভীত ছই 

ঘন যবন রাজপুজ্ রাণ। দঙ্গের সহায়ত! করিবার জন্য তাহার বিশাল সেনাদলে যোগ 
দান করি] রণস্থলে পতিত হইয়াছেন । তন্াধ্যে একজন--পদ্চাত হতভাগ্য ইব্রানিম 
লোডীর একতম পুত্র; অপর, মিবাতের অধিগতি (€হোবেণ খা) এই সমস্ত বীর 

ক বাবরের জীবনীর অনুবাদে রাওল উদয়সিংহ মুলুক্কা ওয়ালি (রোজ) বলিয়া নঃ য়ন; 
কিন্তু বস্তুতঃ মুলগ্র্থে এই উপাধি সঙ্গের উত্তরাধীকারী রাণা উদরসিংহের প্রতিই অর্পিত হুইরাছে।, . তবে 

ইনগারপুরের যাক! রাওল উদ্যসিংহ উত্ত অভিধ। কি প্রকারে পাইতে পান্জেগ? . ... 
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আপনাঁপন সেনাদল সহ সমরক্ষেত্ে বিশ্বপ্ঝকর-বীরত্ব গ্রকাশ করিয়া! অনন্ত নিডায় শায়িত 

হইয়াছেন। ইহাদের প্রচণ্ড বীরত্বে ও বীপ্প-বিক্রমে বনদিগের বিশ্ব-দাহী কামানসমূহ 
অনেকবার বিতথ হইয়! গ্রিপ্লাছে; অনেক ভীম-বিক্রান্ত ষবনদৈনিক ইহলোক হইতে 

অন্তরিত হইয়াছে । কিন্তু মকলই বৃ! একমাত্র বিশ্বাসঘাতক স্বদেশ-জ্রোহী শিলাদিত্যের 

কপটাচরণে সকলই নিক্ষল হইয়। গেল? সে ছুরাচার যদি স্বদেশের সর্বনাশ সাঁধন না 
করিত, তাহ! হইলে বীরবর বাবরের ছিন্ন মস্তক সেই পীত-তরঙ্গিণী-তীরে অবলুষ্ঠিত হইত 

কি না, তাহ! কে বলিতে পরে ? কিন্ত তবিষা পুরাণের কঠোর ভাবীলিখন কে খণ্ডন 

করিবে ? নতুব! রাঁজপুত হুইয়1_-পবিভ্র তুয়রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কে দুরাচার 

শিলাদিত্যের ন্যায় শ্বদেশের সর্ধনাশ করিতে পারে? নাপতিত রাজপুতদ্দিগের 
ছিন্নমস্তক একত্র করিয়া! বিনয়ী বাবর রণক্ষেজ্জে কয়েকটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাজ। 
নিশ্মাণ করিলেন এবং তীহাদিগের নর-কপালসমূহে সংগ্রামস্থলের সম্মুথস্থিত একটা 
গিরি-শিখরে একটা অক্টালিক1 নির্মিত হুইল! কপটাঁচারী, নারকী, রাজপুতকলঙ্কের 
বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রদীপ্ত বিজয়ীন্তস্ত রাজপুতের ছিন্নশিরে সংগঠিত হইল! বাবর 
বিজয়োল্লানে উল্লসিত হইয়া! আপনার জয়নৃচক গগাঁছি” উপাধি ধারণ করিলেন। 

উক্ত উপাধি তাহার বংশধরদিগণ্ধার! যথাক্রমে বাছিত হুইয়! আলিয়াছে। 
নিদারুণ মনোবেদনার নিপীড়িত ছইয়। বীরবর সংগ্রামলিংহ মিবাতের শৈলমালার 

দিকে অগ্রসর হইলেন। তীছার হৃদয় অসীম যন্ত্রণা ময়ী চিন্তায় নিপীড়িত। তিনি কোথায় 

ষ/ইবেন, কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহা! অবধারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু 
রাঁণা চিতোরে প্রত্যাগত হইলেন ন1। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, “যদি যুদ্ধে 

জয়লাভ করিতে না পারি, যদি যবনদিগের দর্প চূর্ণ করিতে না পারি, তাহ! হইলে যুদ্ধ' 
ক্ষেত্রই আমার বাসস্থান এবং আকাশমগুলই আমার চন্ত্রাতপ হইবে এ প্রতিজ্ঞা তিনি 
মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই । আঙ্গি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিবার উপযুক্ত 

সময় উপস্থিত ; সুতরাং রাণ! চিতোরের দিকে অগ্রসর না হইয়া! কঠোর বনবাস-ব্রত 
অবলম্বন করিলেন। যদি তিনি শিশোদীয়কুলের প্রণষ্টগৌরব উদ্ধার করিতে না পারেন। 
তাহা হইলেই সেই বনবাসেই জীবন যাপন করিবেন । যদি বীরৰর সঙ্গ কিছুকাল জীবিত 
থাকিতে পাঁরিতেন, তাহা হইলে উক্ত প্রতিজ্ঞ। নিশ্চয়ই রক্ষ! করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্ত 

ভবিভব্যতার কঠোর লিখননুসারে তাহার পৰি জীবন সেই পরাজয়ের বতসরেই ধঁছলোৌক 

পরিত্যাগ করিয়। গেগ '-_মিবারের গৌরবরবি বুশায়া নামক স্থানে অকালে মাঁনব- 
লীল! সম্বরণ করিলেন। অনেকে অহ্থমান করেন যে, রাগার মস্ত্রিগণ বিষ-গ্রয়োগ করিয়। 

তাহার দীবন নাশ করিয়াছিল। এ অনুমান সত্য কি না, তাহা! বলিভে পারি না) 

কিন্ত ইহাকে হাদয়ে স্থান দিতেও হায় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। কথিত আছে 
ছুরাঁচার সচিবগণ আপনাদিগের জীবনের শাস্তি ও প্বাচ্ছন্য লাভ করিবার আশায় এই 

জঘন্য পিশাচোচিত্ত কার্ধ্ের অনুষ্ঠান. করিয়াছিল! যদি ইহাই নরাখমদিগের 

ছরভীষ্ঈ-সাধনের এরমাজ কারণ হয়, হদি এই পাপ কারণেই প্রণোদিত হইয়া তাহার! 
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রাহত্য। রূপ ঘোরতর পাপের অনুষ্ঠান করিক্া থ!কে, তাহা হইলে তাছাদিগের সে 

শাস্তি, সে স্থাচ্ছান্য_সে কলঙ্কিত নরকময় জীবনে প্রয়োজন ? প্রজাবংসল শ্বদেশ- 

প্রেমিক দেবতুল্য নৃপতির জীবননাশের বিনিময়ে যে নরাধম শাস্তি ক্রয় করিতে ইচ্ছা 

করে, সে প্রজ্লিত অনলশিখাকে আলিঙ্গন করুক, মুগতৃষায় মোহিত হইয়া জলস্ত 

বালুকাত্তপে শয়ন করিতে অগ্রসর ছউক। নৃশংস পিশাচগণ অনাহারে-_অনিদ্রীয়-- 
অসংখ্য ভীষণতম যন্ত্রণা সহা করিল না কেন?--তাহ। যে তাহাদিগের পক্ষে প্রেয়ঃকল 

ছিল।--নতুবা এ হীনতম পাঁশবাচরণ জন্ত স্তাহাদিগের মাতৃভূমির ললাটে যে গতীর কলঙ্ক- 
কজ্জল অস্কিত হুইয়াছে, সপ্তসমুদ্রের মলিল-রাশি টালিলেও সে কলঙ্ককজ্জল 
অপনয়ন করিতে পারিবে না। 

বহুবিবাহ অসংখা মহানর্থের একটা প্রধানতম উৎস। ইহা যে কি নৈতিক, কি 

শারীরিক সকল প্রকাঁর উৎকর্ষের ঘোরতর বিশ্প, তাহা! একবার প্রাচ্য জগতের দিকে 

চাহিয়! দেখিলে স্থম্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে । ইহা আদ্িতন অসভ্য মানব-মমাজের একটা 

সংস্কররাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই কুপ্রথা হুইতে মানবসংসারে-বিশেষতঃ 
রাজপরিবারে যে অমীম অমঙ্গল ঘটিয়া থকে, তাহ! অনায়াসেই অনুমান কর! যাইতে 

গারে। পুক্রবর্তী হইলে সকল রাজবনিতাই রাজমাতা হইতে ইচ্ছা! করেন। সে ইচ্ছা 

শ্বভাবতঃই ক্রমশঃ বলবতী হুইয়! উঠে। তখন তাঁহাঁদিগের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না) 
সে ইচ্ছার তৃপ্তি সাধন করিবার জন্ত তাঁহার! নিতান্ত ব্যস্ত হইয1 উঠেন এবং নিক্মমিত 
সময়ের অপেক্ষা না করিয়াই অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই অতি হীনতম জঘন্য উপায় 
অবলম্বন করিতেও কুষ্টিত হয়েন না! রাঁণ সংগ্রামসিংছের পরগ্গোক গমনের পর তদীয় 
পত্বীদিগের মধ্যে মহাগঞ্ডোগোল উপস্থিত হইল; সকলেই আপনাপন পুন্রকে রাঙ্গাসনে 
স্থাপিত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । তন্মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের জননী 

্বীয় তনয়কে রাঁজপদে অভিষেক করিবার জন্ত এতদূর উৎস্থক হুইয়।! উঠিলেন যে, 
উপায়ান্তর ন! দেখিয়া! দেশবৈরী বাবরের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার 
এই উদ্দেস্ত যে, বাবর সঙ্গের উপযুক্ত উত্তর(ধিকারীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎসিংহাসনে 

তাহার পুত্রকে স্থাপন করেন। এজ রাজপত্বী তাহাকে উৎকোচন্বরূপ রম্থম্বর দুর্গ 

এবং বিজিত মালবরাঁজের রাজমুকুট অর্পণ করিলেন । তাহার এইূপ আচরণ দেখিলে 
হ্বতঃই ধারপা। হয় যে, তিনি আয্মপুজ্রের অভিষেকের অন্ত যে কোন প্রতিরোধ ১৩ 
করিতে সভ্ভুচিত হইতেন না।-. 

রাণ। সংগ্রামমিংহের আকৃতি মধাম) কিন্তু তীছ্ার বিপুল শারীনিক ক্ষমত। ছিল । 
তাহার কাস্তি গৌরববর্ণ। নয়ন আকর্ণ-বিশ্রান্ত। তিনি যে একজন প্রচ যোদ্ধা ছিলেন, 
তাহার সত্যত1 তীয় অবয়ব দর্শন .করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে পারিবে। লানা 

প্রকার রণাভিনয়ে তাহার অনেক অন্গপ্রতাঙ্গ হীন হা যান | বক সাহম 

পৃথীয়াজের সহিত বিষাদে সঙ্গের একটা চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল | দিলীক্বর বা লোসতীর ্ ডা রি 
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অদম্য এবং অধ্যবসায় অবিচলিভ। মাঁলবেখ্বর যঝেফরকে তদীয় রাঁজধানীতেই বন্দী 
করিয়] তিনি সেই সাহস ও অধ্যবসায়ের প্রদীণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । এতস্ব্যতীত 

দরগম ও দুর্জয় রস্থম্বর নগর অধিকার করিবার সময় তিমি যে বিশ্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ 
করেন, তাঁহাঁতে তাহার যশো-গৌরব চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। নল উত্রত্ধপ 

অপূর্ব রাজগুণে বিভূষিত ছিলেন বলিয়! ভাহার শক্র বাবর পর্য্যন্ত তাহার প্রশংসা না 
করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বাবর তাহাকে তক্তি ও ভয় করিতেন। সেই অন্য 
তিনি তাহার সহিত আর দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করিতে সাহসী হয়েন নাই এবং প্রথম 
যুদ্ধের পর সঙ্গের অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তিনি সঙ্গকে “পৌত্তলিক এবং 
যুদ্ধকে পবিত্র ধর্মযুদ্ধ বলিয়। আত্মজীবনীতে বর্ণন করিয়াছেন বটে) কিন্তু তিনি 

যখন মিবারের অবস্থা কীর্ভন করিবার সময় বলিতেছেন “রণ সঙ্ক (সঙগ) স্বকীয় অসীম 

বিক্রম ও অদিবলেই উচ্চ সন্মান ও সন্ত্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,১, তখন যে, তিনি 
রাঁণার অসীম গুণের বিষয়ে অন্ধ ছিলেন না) তাহ] অনায়াসেই বুঝিয়! লওয়! যাইবে। 
কিন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে সেই সমস্ত গুণ প্রক্কৃত কার্ষ্যে ব্যাপৃত হইতে ন। হইতেই 

রাণার জীবন অকালে বিনষ্ট হইল ! যাঁহ। হউক, তাহার প্রজাবর্গ তাহার শোকে নিতান্ত 

অভিভূত হইয়াছিল এবং অ(পনাদের হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার প্রদীপ্ত পরিচয় অক্ষ 
রাঁখিবার জন্য তীয় চিভাঁবেদিকার উপরিভাগে একটী চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিল। 

সঙ্গ সর্বসমেজ সপ্ত পুত্র লাভ করিয়াছিলেন * 7 তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শৈশবেই 
মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে তৃতীয় রাজপুত্র রদ্ব পিতৃসিংহাঁসন প্রাপ্ত হইলেন । 

রব সন্বৎ ১৫৮৬ (ধৃঃ ১৫৩*) অন চিতোর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। বীরতা, 
তেঙন্বিতা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি যে সকল গুধ রাজপুত নৃপতির প্রধান ধর্ম) রাখা রব 

তাহার সমস্ত গুলিতেই বিভৃধিত ছিলেন। আপন পিতার ভ্তাক্ধ তিনিও প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন যে, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়! যুদ্ধক্ষেত৫েই অবিরাম বাঁস করিবেন। 
চিতোরের লিংহদ্বার অনুদিন উন্মুক্ত রাঁধিতে আদেশ করিয়! তিনি সদর্পে বলিতেন “এক 
দিকে দিল্লি অপর দিকে মান্দু চিতোরের সিংহস্বার |” রাঁণ! রত্ব যদ্যপি বীরকেশরী সঙ্গের 

সভায় পরিণাম-দর্শিতার সাহায্যে কার্য করিতেন, যদি তিমি যৌবনোচিত প্রগল্ভতা ও 
অন্ধ তেজস্থিতাঁর বশীভূত হইয়। না পড়িতেন, তাহা! হইলে তিনি পিতৃ-গ্রতিজঞ। নিশ্চয়ই 
পালন করিতে পারিতেন 3 তাহা হইলে বীরবর বাবরের বংশধরগণ কখনই ভারতের 

সর্বভৌমিক আধিপত্য অটল রাখিতে পারিত না। কিন্ত ছুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি যৌবনের 

প্রারস্ভেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহ করিয়াছিলেন । তেজন্বী ও গ্রচণ-গ্রককতি 
রাজপুতের গক্ষে  বৌবসফাণ অতি ভয়ানক। এই সময়ে তাহারা অনর্থক বিবাদ 

ভাহায় একটী হস্ত এবং (কামানের গলোল। লাগিয়া একটা পদ ছি হই গি়াছিল। তথ্যতীত সঙ্গের পরীরে 
অনুযুন অশীতি অগ্্রচিহ সঞ্জিত ছি 

* সংগ্রামলিংহ যে স্থানকে আপনার রাঁজোর উদর সীমারেখা ধলিয়! নির্দেশ ফরিযছিলেন। ভখায় 
কুয়ার উপরিষ্ভাগে একটা প্রাসার তৎকর্তৃক দিনিরশিয ক্ইয়াছিল। | 



মিবার। ইহহ৯ 

বিষন্বাদে ষত্ত হইপ্রা আঁপনাদিগের জীবনকে বিষয় কমি! তুপেম | উক্ত রূপ বিবাহ 
বিষগ্বাদে রাজের যে কত মহাদনিষ্ট লাধিত হর, ভাহায় আর ইয়নত| নাই! ও নধর 

'ঘর্ষের উদ্ভাবন করিস! অনেক রাজপুত বৃপতি অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত হইয়াছেন) 

অনেকে ক্লাঙ্যধনে বঞ্চিত হইয়া অপীম যন্ত্রণা জীবনযাত্র। নির্বাহ করিয়াছেন 1 

হুঃখের বিষয়, রাঁপা রত্ব ইহার কুহকে পতিত হইয়া অকালে অমুল্য জীবন হাঁরাইলেন। 

রাশা র্ব অতি গোপনে অস্বয়াধিপ পৃথীরাঁজের ছুছিভাঁর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ুর্াগ্যবশতঃ এ ধিবাছের বিষয় পৃহীরাজ পথ্যন্তও জামিতেন না) সুতরাং রাভকুমারীর 
বয়োবৃদ্ধি হইলে তিনি তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং বুন্দির হারবংশীয় 
নৃপতি হুর্ঘামন্লের সছিত বিবাহু-লত্বন্ধ স্থির করিলেন। অচিরকাল মধ্যে পরিণয়কার্ধ্য 
সম্পর হইয়া! গেল। ধরল! রাজপুতবাল1 লজ্জাবশতঃ কাহারও নিকট আপনার পূর্ব 
বিবাহের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন মাই, ছ্ুতরাঁং কেছই তাহাতে ব্যাবাত 

দেক্প মাই! কিন্তু এই বিবাহ অল্পকালের মধ্যেই এক সহানর্৫থের কারণস্বরূপ হইরা 

উঠি । ক্বাণ। এই ঘিবাঁহের বৃত্াস্ত অবগত হইলে মনে মনে অতিশয় অভিতপ্ঠ 

হইলেন। হুর্ধ্যমন্লের এই আচরণ তাঁছার হৃদয়ে দারণ আঘাত করিল । সে শ্গাঘাতের 

প্রত্যাঘাত প্রদান করিধার জন্য তিনি একবারে অদীর হুইয়! উঠিলেন এবং প্রতিহিংসা 

লইবার উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষ! করিতে লাগিলেন | সুরধ্যমন্্র রণ রহ্ের অতি নিকট- 
কুটুম্ব ; রাণ| তাহার ভগিনীর পাগিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তথাপি এ অপমানের 

প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি দমকল বন্ধন ছেদন করি! ফেলিলেন এবং উৎন্ুক চিত্তে 
উপযুক্ত অবমরের প্রতীক্ষা করিত্তে লাগিলেন । কিন্তু তাহাতে রাণাফে আত্মজীবনও 

উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল । আহেরিয়। (বাসন্তী মুগস়্া) মহোৎসব সমগভ হইনামান্র 
রাণ| প্রতিহিংসা লইবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন। জাঁপন টসন্যসামন্ত ও 

পরিষদর্দিগকে আছ্বান করিয়া রা মৃগক্া-ব্যাপারে বহির্গত হইলেন। তছুপলক্ষে 

বুদিরাজ হুর্যামল্লও তাহার অন্ধুগম্ম করিলেন। বুন্দির হারগণ মিবারের পূর্ববপা্ 

শৈলমালার অভাস্তরে বাস করিতেন । তীঁছাদের রাজা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যদিও মিবারের 

অন্তর্ভত ছিল না, কিন্তু ভাছার! রাপাদিগকে পুজা কগিতেন, ঘুদ্বস্থলে রাজ-চিন্ বহন 

করিতেন এৰং মিবারের গন্য গ্রাথপণে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। যেদিন ধবনবীর 

সাহাবুদ্দীনের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য আর্ধ্যবীর সময়দিংহ পবিজ্র 

দৃষন্ৃতীতটে জীবন বিমর্জান করেন) সেইদিন হারবংশীয় হর্ধ্যমল্লের পিতৃপুরুষ ুদ্ধ-বিশারদ 

হামিরও ভারততূমিয় জন্য আত্মোৎমর্গ কছিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে হামিয়ের 

বংশধরগণ গিহেল।টকুলের বিশেষ অন্কুগ্ হ্ইয়া রছিলেন। কিন্তু রা! রত্বের নিরব সবিতা, 

বখতঃ বুদগিয় সহিত মিধারের যে ভীষণ সংঘর্ষ সমুষ্ঠুত হইল, তাহাতে উভয় হাজ্র, 

সৌহার্দ্য ভাব ফিছুকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বা 

আছেরিয়! মহোতলব উপস্থিত হইল। রাণ। রব ও সুর্যামন্ত একছে এই, গভীর 
অরণা মধো প্রার্বেশ জবা আোতানিগিত পারিরগঞ্জ গার আনস্িজি ভরিত জারিজ । 



২৩৩ 

উপযুক্ধ অবসর বুঝিয়| রাঁণ! অকশ্মাৎ অসতর্ক কুরধ্যমনকে ভীষণ অপি প্রহার হরিলেন। 
হতভাগ্য বুদ্দিরাঙ্গ অমনি অশ্ব হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন) কিন্ত তিনি তখন? 

তাজীষ রভিতেদ।1 অল্প কালের মধো সুর্যামল্ চৈতনা লাভ করিয়া আপন গান্রাবরণীম্বার 
হ-স্তান বন্ধন করিলেন) এবং আততারী রত্বের অনুন্ধান করিয়। তীক্ষদৃষ্টিতে চারিদিকে 

চহতে লাগিলেন তিনি দেখিলেন ষে, বত দুরে পলায়ন কারতেছেন। তখন 

হার-রাজ নিদারুণ ক্রোধ, জিধাংস। ও মনোবৈদনায় নিপীড়িত হইয চীৎকার স্বরে 
বলিঙ্গেন “পলায়ন কর--পলায়ন ফর,--কাপুরুষ ! তুমি এখন পলায়ন করিতে পার; 

কিন্ত তোমার এই কাপুরুষ! ও জঘনা আচরণে মিবারের শুভ্র ধশঃ চিরকালের জন্য 

কলাস্কত হইল ।” রত্ব ইহা শুনিতে পাইলেন | তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, হুর্যামন্লী পঞ্চস্ 

প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাহাকে পুনজ্জীবিত হইতে দেখিয়! নির্বোধ রাখ! আবার 

তাহাকে আক্রমণ করিলেন । কিন্তু সে নির্কদ্ধিত'র উপযুক্ত গ্রতিফল তিনি অচিরে প্রাণ 
হইলেন । তাঁহাকে ভ্রুতবেগে ধাবিত হইতে দেখিয়া কুরধ্যমল্ল কুদ্ধ দিংহেয় ন্যায় লম্্ 
প্রদান পূর্বক ভীষণ বলসহকারে তাহাকে একবারে তৃমিতলে নিপাতিত করিলেন 

এবং তাহার বক্ষের উপর স্বীয় জানুস্থাপন পূর্বক তরবারাঘাতে তাহাকে সেই স্থলেই 

সংহার করিলেন। অচিরকাল মধ্যে হুর্ধ্যমন্নও শীয় গ্রতিগ্ন্দবীর পার্খবদেশে পতিস্ধ হইয়] 

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন । ' 

রাণ! রত্ু যদিও পঞ্চ বৎসর যাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন) তথাপি সেই অল্পকালের 

মধ্যেই ঠিনি মিবারকে সুন্দরভাবে শাদন করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার চার 

শাসন প্রভাবে মিবাঁর-রাজ্য ষবনদিগের আক্রোশ হইতে সুরক্ষিত হইয়াছিল। তাহার 

অকাল মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই হদীয় ভ্রাত। বিক্রমর্জিং চিতোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত 

হইলেন | | 

সংং ১৫৯১ (থৃঃ ১৫৩৫) অবে বিক্রমজিৎ * মিবারের রাজাসনে জারোছণ করিলেন। 

রাজযোগ্য যে সকল মুন্দর গুণে বিভৃষিত থাকাতে তদীয় কোর্ট রত্ব রাণ! প্রন্ধাবর্গের 
ভক্তি ও অনুরাগ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, বিজ্তম তাঁহার একটাও প্রাপ্ত হয়েন নাই। 

ঠিনি অগ্রজের গুণভ্াঁগ পরিত্যাগ করিয়। দোষভাগই অন্জকরণ করিয়াছিলেন। রত্বের 

সেই গুছ) সেই তেজন্থিতা। গেই অবিমৃষ্যকারিত| বিক্রমের চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় 

সংক্রামিত হইয়াছিল। তত্বাতীত তিনি আবার ক্ষমাহীন ও গ্রতিহিৎসাপরায়ণ 
ছিলেন । এই সকল দোয় ক্রমে ক্রমে এতদূর গ্রাবর্ধিত হইয়া উঠিল বে, মিবাধের সর্দার 
ও সামন্তগণ রাঁপাঁর গ্রতি অতিশয় বিরক্ক হইয়া! উঠিলেন। তাহাদের বিরক্তির আরও 
কারণ ছিল। রাণ! তাহাদিগের সন্ুখতাগে অবস্থিতি না! করিয়। অন্থষিন মল্ল ও 
লীলাযোদ্ধুধিগের সহিত কাঁণযাপন করিতেন | বিশেষতঃ রাজপুত অশ্বারোহীগণ 
দীর্ঘকাল ধরিয়া! যে সম্মান ও সম্ত্রম ভোগ করিয়া আসিতেছিপেন, বিক্রষ ভাহাদিগের 

* ইহার মূল নাম বিক্রমাদিসঠা, চপিত ভাষায় ইনি বিক্রমন্িৎ বলয় উ্ত হইয়। খাতকেন ক 



মেসগ্মান ও সম্ত্রম অপহরণ করিয়া হীণপদন্থ 'পাঁইক+ (পদাতিক)-ও উন মলদিগকে অর্পণ 

করিতে আরম্ত করিলেন । এইরূপ অসম।ননায় সর্দারদিগের হদয় ঘোরতর নিপীড়িত হইল। 

দারণ মনোবেদনায় কাতর হইয়। তাহাগ। নিতান্ত দীনভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। 

সর্দারদিগের চিরন্তন শ্বত্ব অপহরণ পূর্ধ্বক নিকৃষ্ট মন্ত্র ও পদাতিকগণের গ্রতি অর্পণ 

করিয়া রাপ বিক্রমঞ্জিৎ এক নূতন গ্রথ। প্রচলন করিলেন । মুললমানদিগের নিকট 

বোঁধ হয় রাঁণ। এ নুন প্রথার গ্রচলন শিক্ষা! করিয়াছিলেন । মুসলমানগণ পদাতিক 

সেন।কেই বিশেষ আদর করিয়া থাকে। কিন্ত রাক্পুতগণ তাহাদিগকে অতান্ত ঘুণা 

করেন । ছুর্গাবরোধের সময় অথবা যখন রাপ্পুতবীরগশ অশ্ব হইতে অবরোহ্ণ পূর্বক 
গালিচ। বিস্তার করিয়া শ্রাস্তি দূর করিতে থাকেন, তখনই কেবল তাহাদিগের পদাতিক- 

সৈন্যের আবশ্যক । এততিক্ন অন্য কোন সময়েই তাঁহার! তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না । 

মুদলমানগণ পূর্ব হইতেই পদাতি মেন! ব্যবহার ঝরিত বটে ) কিন্তু যে সময় হইতে তাহারা 
ুদ্বস্থবলে কামান গ্রক্নোগ করিতে লাগিল) সেই সময় হইতে পদাতিক সৈন্যের আদর 
বাড়িতে আরম্ভ করিল, সেই সমমন হইতে তাহারা অশ্বারোহী সৈনেোর গ্রাতি বীতরাগ 

হইল। কেননা! রণক্ষেত্রে কামান ব্যবহার কর! পদাতিক সৈন্যগণেরই বিশেষ ক্ষমতা] 

দিদ্ধ। কিন্তু রাঞঙ্জপুতগণ আপনাদিগের চিরন্তনী যুদ্ধপ্রধা পরিবর্জন করিতে পারেন 

নাই | অতি পুরাতন কালে তাহার! যে তুরঙ্গ, অসি ও তল্নকে প্রাণের সহিত ভাল 
বাপিতেন। যাহাকে তাহার] ধর্দাযুদ্ধের প্রধান উপকরণ বলিয়1 জ্ঞান করিতেন, আজিও 

সেই তৃবঙ্গ, অনি ও ভল্ল তাহাদিগের নিকট সেইরূপ আদরের সামগ্রী। আজি উনবিংশ 

শতাকীর বিজ্ঞানবলে যুদ্ধোপযোগী যে সমস্ত নৃতন নৃত্তন কল কৌশল ও অস্ত্র স্্ট 
হইতেছে । বাহুপলপ্রিয় রাপুত তাহ ব্যবহার করিতে ঘ্বণা বোপ করেন । তাহাদিগের 

বিশ্বাস যে, কামান প্রভৃতি এ অস্ত্র ব্যবহারে প্রকৃত বীরত্ব ও বাহুবলের পরিচয় পাওয়! 

যায় না। উক্ত প্রক্কার অস্ত্রের দাহায্যে জয়লাভ করিলেও ঠাহার! তাহা গয় বলিয়াই 

গ্রহণ করেন ন1। র 

অবম নিত সর্দারদিগের হাদয়ে যে বিদ্বেষবন্ধি অল্ে অল্পে গ্রধৃমিত হইতেছিল, 
তাহ] ক্রমে ক্রমে প্র্মণিত হইয়া উঠিল। তাহারা রাণার প্রতি স্নেহ, মমত। ও ত্ক্কি 

ত্যাগ করিয়া! এক প্রক্কার নিঃসংশ্রবভাবে কাপষাঁপন করিতে লাগিলেন । তাহাচতও 

রাগাঁর জ্ঞামনেত্র উন্দীলিত হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে অচিরে ঠাহাকে। 

ঘোরতর সঙ্কটে পতিত- হইতে হইবে । তাহার সেইরূপ আলপ্য ও ভূর্বৃন্তত। নিবন্ধন 

রাজ্যমধ্ো মহতী ধিশৃঙ্ঘলার উদয় ছুইল। পর্বতনিবাসী অসভ্য ব্যক্তিগণ শাস্তি 

রক্ষদিগের জ্বকুটিপাতকে অগ্রাহা করিয়া চিতোরের দুর্গপ্রাচীরের সম্মুখ হইতেই সরলে 
গোমেষাদি অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। প্রজাবর্গের ধনমান রক্ষ1 করা 

হঃসাধা হইয়া উঠিগ। সকলেই নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া আর্তস্বরে,বলিতে লাগিল 
“আবার পপা* বাইয়ের রাজত্ব উপস্থিত হইল !,১ রাঁণ। আপন সর্দারগণকে আহ্বান 

+ অতি প্রাণীনকালে পপাবাই নামী কোন র।জপুত গ্লাজী ছিলেন ? ভাহার শাননকালে রাজা মখা 



২৩২ রাজিস্থাকী) 

করিয় অপভ্য পার্কত্যদিগের মন করিতে কছিলেন কিন্তু তাহারা নই সস্কে 

ও লমদ্বরে বলিয়া উঠিলেন «মাপনায় পাঁইকদিগকে প্রেরণ করুন 1%. 

' অতি অল্পকালের মধ্যেই মিবাররাক্গয যেন সম্পূর্ণ ময়াজক হইয়া! পড়িল। গুর্জারের 
বৃপতি হুলতান বাঁাতুর এই সুযোগে আপনার প্রচ প্রতিশোধ-পিপাঁপা মিবারণ 

করিতৈ ক্ৃততপ্রতিজ্ঞ হইল । শিশোদীয় বীর পৃ্থীরাজ গুর্জররাজ মজজেফারকে পরাস্ত 
করিয়া! শ্বনগরে বন্দিতাবে আনন্বন করিধাছিলেন; ইহাতে যবনরাজোর ষে ঘোরতর 

অপমান হইয়াছিল, আজি বাহাদুর সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিল। 

গুর্জর ও মালয রাজ্যমধ্যে ধত রখবিশারদ সৈনা ছিল, ববনরাগ্গ সকলকেই সজ্জিত 

করিয় বাণার বিকুদ্ধে' যুদ্ধধাত্র করিলেন । বিক্রমজিৎ তখন বুদ্দিয়াজ্যের অন্তর্গত 

লট নামক শ্বানে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাহাদুর আপনার বিশাল 

সেনাদল লইয়া সেই স্থলেই তীঁছাকে আক্রমণ করিল । তাহার সেই প্রচণ্ড বাহিনীকে 
প্রলয়-পয়োদনম দিগন্তরেখা আবরণ করিয়] শ্রবণ-তৈরব গর্জনের সহিত লৈচাক্ঠিমুখে 

অগ্রসর হইতে দেখিয়া রাণ! বিক্রমণ্জৎ মুহূর্তের জনা ভীত বা নিরুৎসাহ হইলেন না। 

তিনি বীরবর সংগ্রামসিংহের ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সংগ্রামসিংহ্থের শোণিত 

তাহার ধমনীতে প্রচগ্ুবেগে বহমান ; তবে কি বিক্রমঙ্ষিৎ কাপুরুষ হইবেন 1--তবেকি 

তিনি দেশবৈরী যবনের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না? না) তা! কখনই 
হইতে পারে না) শিক্ষাদোষে তাহার চরিত দুষিত হইলেও তিনি তত কাপুরুষ হয়েন 

নাই যে, শক্রর আক্রমণে নিশ্চিন্ত হইয়া] বসিয়া থাকিবেন। ভিনি মুহূর্্ের জন্য দিধা 
ন। করিয়া] অচিরে বাহাছুরের সম্মুখীন হইলেন। অনভিথ্ধিলত্বে উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ 
বাধিয়া গেল। কিন্তু তাহার বেতনভোগী পদাতিক সৈগ্ঠগণ ষবনদিগের প্রচণ্ড আক্ঞমণ 

প্রতিরোধ করিতে পারিল না। হ্ুতয়াং তিনি ঘোরতর সন্কটে পতিত হইলেন। 

তাহার সামন্ত, সর্দার ও শাযীয়স্বজনগণ কেহই সে সন্কটে উদ্ধার করিতে অগ্রর হইলেন 

না। রাণাকে তাহার নির্ব-দ্ধিতার উপযুক্ত গ্রতিফল তোগ করিতে রাখিয়া তাহারা 

সংগ্রামসিংছের শিশুতনয় উদয়সিংহ ও চিতোরপুরী রক্ষা করিবার উদ্দেশে হি 
গমন করিলেন। 

চিতোর নামের কি অপূর্ব মহিমা! গত যুদ্ধে বীরবর সংগ্রাঞগিংহের সহিত যে 

অসংখ্য বীর স্বদেশের গৌরব-রক্ষায় জনা সমরক্ষেত&রে শয়ন করিয়ািলেন, তাহাতে 
চিতোরপুরী'কে বীরশূন্যা বল! যাইতে পাঁরে। কিন্তু আজি যবদধীর বাঁহাছুর কর্তৃক 

চিতোর আক্রান্ত হইবাঁমাত্র কি জানি কোন্ দৈবধলে সেই সমস্ত বীরের চি্তাভল্ম হইতে 
আবার অসংখ্য বীর সমুখিত হইলেন। যে যের়াজপুত নৃপতিগণ ইততিপর্থে মিবারের 
ঘোর শক্র হি আজি তাহার! সে শক্রতাঁব রিসতযাগ পূর্বক আত্মোৎসর্সের পবিত্র 

সহী বিশৃশবণ। ও অরাজকতার উদয় হইয়াছিল তি যাজক নপগ মাহকেই হর গ্গপা 
ঝাইক। রাজ” বলিয়া অভিহিত করিয়া! থাকে । 54 ্ 
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বনে প্রগোদিত হই চিহোর-রক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেম। এমন কি বে 
র্যামন্ অনেক যন্ত্রণার পর অবশেষে টিতোরলাঁতের আশ! ত্যাগ করিয়া, বনমধ্ো 
দেবলরগর স্থাপন করিয়াছিলেন, আজি তাহার বংশধর বাধ-জি পিতৃপুরুষগণের গবিতঅ 

আবাঁস-নিলয় চিতোরপুরী রক্ষা! করিবায় 'জন্য অস্লানবদনে আত্ম হ্বদয়ের পোণিতপাত 
করিতে জমিলেন। সেইরূপ বুল্দির রাজপুজ্র অতিতেজন্বী পঞ্চশত হার-বীর 
মমভিব্যাহায়ে এবং শনিগুক, দেবর ও. অন্যান্য রাজপুতবীরগঞ্ণ রাজস্থানের চারিস্নিক 

হইতে আসিয়া যবন-ুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। | পি 
মধ্য ভারতের যবন নৃগতিগণ যতবার চিতোরপুরী আক্রমণ তি তন্মধ্যে 

এইট্রীই ভীষণতম। এ ভয়াবহ কালনমরে একদ্পন সুদক্ষ মুরোপীয় গোলন্দাজ * পর্যন্ত 
বাহাছুরের সহায়তায় যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়/ছিল। ভষ্টগণ সেই যুয়ৌপীয় গোলন্দাজকে 

“ফোনের লাক্র খা নামে উল্লেখ করিয়াছেন । উক্ত লাব্রি খারই 1 স্থচার কৌশল 
গ্রভাবে বাহাহুয় চিতোয়ের সর্বনাশ সাধন করিয়া আপনার চির-লালিতা প্রতিশোধ- 

পিপালা গ্রশমিত করিতে পারিয়াছিল। 

লৈচা-ক্ষেত্রে কিক্রমজিৎকে পরাস্ত করিয়! বিজয়ী বাহাহুর সেই প্রচণ্ড সেনাদল 
মমভিব্যাহারে চিতোর়নগর আক্রমণ করিল । চিতোরের আজ ঘোর সম্কটকাল উপস্থিত! 
এসক্কট হইতে কে চিতোরপুরীকে উদ্ধার করিবে? কে শিশোদীয়কুলের গৌরবসন্ত্রম 
রক্ষা করিতে পারিবে? যে কতিগয় রাজপুতশীর স্বপ্দেশ-প্রেমিকতার পবিত্র মন্ত্রে 
গ্রণোদিত হই! অস্ত্র ধারণ করিয়।ছেন, বাছাছ্রের বিশাল অনীকিনীর সহিত তুলনায় 

তাহারাত মুষ্টিমেয়)-অনন্ত সাগরের কয়েকটা জলবুদ্দদ মাত্র। তথাপি ভগবান্ 
একলিঙ্গের নামে শপ্থ করিয়া! ভীহার1 প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে কৃতগ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং 
প্রচণ্ড রণতৃ্য.নিনাদে যুদ্ধ ঘোষণ! করিয়া শক্কুলের বিক্রমবন্ধি সন্থুক্ষিত করিয়! দিলেন । 

* অতি পুয়াকালে বন্দুক ও ফামানের ব্যবহার ঘে আর্ধাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহ! আমর 

ইতিপূর্বে (১৭২ পৃষ্ঠ। ১ম টাকা ষ্টবা) প্রতিপাদন করির়াছি। পুরাণ তত্বানভিজ্ঞ ব্যাজিগরণ যাহাবলেন বপন; 
তাহাতে আমর! দৃক্পাতও করিন1) কারণ আমর! বিলক্ষণ জানি যে, প্রাচীন জার্ধাগণ অভ্ুত বিজ্ঞান বে 

নানা প্রকার আগ্নে় অন্থপন্ত স্ষ্টি করিয়াছিলেন । ভারতের পুরাপাবলি তত্ন তন্ন করিয়া গাঠ করিলে এরূপ 

অনেক বিবরণ আবি ত হইবে । মহাকবি চাদভটের প্রস্থেও বন্দুক ও কামানের বহুল উল্লেখ দেখিতে 

গাওয়া! যায় তিনি তৎসমূদায় আগ্নেস্ক অন্তরকে “নলগোল।” বলিয়। বর্ণন করিয়াছেন। মুমলমানগথ কোন্ 

মময় হইতে যুদ্ধে বন্দুক ও কামান বাবহার করিতে আরম্ভ করেন, তাহ! নিরূপণ কর! কিন । কথিত আছে 

যবনবীর আরা! উদ্দীন রগ করিবার সময় “মুগ্লনিক” নামক এক প্রকার কল বাবহার কারতেন। কিন্ত 

তাহা বন্দুক বা কামানের মত নহে । ধরিতে গেলে, বাবরই রণস্থুলে সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার করেন। 
তাহার কামানসমূহ ফ্ষমি খা নামক জনৈক গোতলাজদা রা চালিত হইত। সেরমি খাকে? মহাজা! উজ, 

তাহাকে বিরিয়াদেশীয় ব্যক্তি ঝলিয়া অনুমান করিয়াছেন।  . | 

1 টড, সাহেব উত্ত ফেঙ্গান-নিবাসীকে (কিরিঙ্গীকে) পর্ত,গিজ বীর, ভান্বদেগামার দলভুক্ত কোন সৈনিক 
ধলিয়] নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু যে সময়ে (১৫৩৩ হীঃ অঃ) বাহাদুর করুক চিতোর বিধ্যস্ত হইয়াছির 

তান্মদেগামা তাহার বদ পূর্যে মানব-হাল! সন্বয়ণ কর়েন। অতএব বোধ হয় উত্ত হি খ। দেগাার 

প্বন্তী জন্য কোন পর্তগিজ দাধিকের দলতু্ত হুইবেন । টি ৃ 
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তাঁহাদিগের দে ভীম গম্ভীর তুর্্যধ্বনি ও. জবটরব সিংহনাধ প্রতিধ্বনিতে বিশীন 
হইতে না হইতে বাহাছুরের কালাস্তক কাঁমানসমূহ যেন বিশ্ববদ্ধাগুকে রসাতলে প্রোথিত 
করিবার উদ্দেশে বিশ্বসংহাঁরক অসংখ্য বজ্র নিনাদে গর্জন করিয়া উঠিল! প্ররুতি 

স্তভ্ভিত;__যেন মুহূর্তের জন্য সমগ্র জগতের আন্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া! গেল! যেন গং" 

সংসার শতধ] বিদীর্ণ হইয়া রসাতলে নিমগ্প হইয়| পড়িল! রাজপুতবীরগণ দ্বিগুণতর 

উৎমাঁহে উৎসাহিত হইয়া! আবার সিংহনাঁদ করিয়। উঠিলেন এবং ধাবমান জলন্ত গোলক 

সমূহকে লক্ষা করিয়া শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন । কচিৎ উহাদের ছুই একটা 

লক্ষা বার্থ হইল। আঁবার-আবার গম্ভীরতর শব্ষে যবনদ্িগের আগ্নেয় অন্ত্রগুলি গর্জিয়া 

উঠিল! কাঁমানোদশীর্ঘ নিবিড় ধৃষরাশিতে রণস্থল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল !_দিবাঁকরের 

কিরণমালার তীব্রগতি রুদ্ধ হইয়া গেল !_মুহূর্তের জন্য কিছুই নয়নগোচর হইল না! 

কেবল অন্ধকার 1-_নিবিড়তর অন্ধকার! এইরূপ বহুক্ষণ ব্যাপি হিন্দু-মুসলমান 

ঘোরতর যুদ্ধ হইল! পে যুদ্ধে উয়পক্ষের অসংখ্য সৈনিক নিপতিত হুইল। বাহাদুর 
তখন কিছুতেই চিতোর হস্তগত করিতে পারিলনা। অবপেষে নুচতুর লাব্রিখা 
বিকাগিরির 'নিম্নতলে একটা বৃহৎ সুড়ঙ্গ খনন পূর্বক তন্মধ্যে বাঁকদ পূর্ণাকরিয়া অনল 
সংযোগ করিল। শত শত ভীষণ অশনি নিনাদে বারুদ-রাশি জলিয়। উঠিল-_সেই সঙ্গে 

র্গপ্রাকারের ৪৫ হস্ত-পরিমিত ভূমি একবারে উড়িয়া! গেল! সেই স্থলে হার*রাজকুমার 

বীর অর্জ,নরাও আপনার পঞ্চশত টনিক সমভিব্যছারে যুদ্ধ করিতেছিলেন। সুতরাং 

ততপ্রদেশ বিশ্ুগ্ ও ভূপতিত হইৰামাত্র তিনিও সদলে নিপতিত হইলেন । ঠিতোরের 

দুর্গপ্রাকাঁরের এক প্রদেশ ভাঙ্গিয়। গেল! শক্রকুল দেই রন্ধ,পথে হুর্গের অভ্যন্তরে 

প্রবেশ করিবার উদ্দেশে প্রচণ্ড গিরিনদের ন্যায় ধাবিত হইল! কিন্ত চিতোর পুরীত এখনও 

বীরশুন্য হয় নাই। এখনও ত শমনোপম কতিপয় রাজপুতবার জীবিত রহিয়াছেন। 
দেকে প্রাণ থাকিতে--ধমনীতে শোপিত থাকিতে তাহারা কি প্রাণাদপি গরীয়সী 

চিতোরপুরীকে শন্্রহন্তে ত্যাগ করিবেন 1--কখনই নয়! দেখিতে দেখিতে বীরবর 

দর্গীরাঁও, সত্যু ও দছুনাঁমক চন্দাবং বীরদ্বয় এবং কতিপয় সৈনিক ও সামন্ত সমভিব্যাহারে 

সেই রম্ধ, সঙ্গুখে আদিয়! দণ্ডায়মান হইলেন/_আচল--অটল-ছূর্ভেদ্য হিম।প্রিসম 
দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার দেহে জীবন থাকিতে কে তাহাকে অপসারিত করিতে 

পারিবে? ভীমবিজ্তান্ত যবনগণ দলে দলে সেই দ্বিকে ধাবিত হইতে লাগিল! কিন্ত 

বীরবর ছুর্গারাও এবং তাঁহার সমভিব্যাারী কতিপয় র!জপুতবীর যতক্ষণ জীবিত রছিলেন 

ততক্ষণ যবনদিগের সমস্ত উদ্যম বার্থ হইয়া গেগপ। কিন্তু কতিপয় মাত্র রাজপুতবীর 

আর কতক্ষণ অদংখা ঘবন-সৈল্তের প্রচণ্ড বর্ণ প্রতিরোধ করিতে পারিবেন? বিশ্প়কর 

বীরত্বের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়! অবশেষে তাহার! সেই রম্ধ,পথেই পতিত হইলেন । 
রণোম্ত্ত যবনগণ সিংহনাদ করিয়! উঠি এবং ত্বীত্ররেগে রন্ধ,পথের নিকটবর্তী হইয়া 

আদিল ;__অকন্মাৎ সকগেই ্তস্তিত হইল; অকন্মাং সকলেই মনতোষধি-রদবীর্য ভুজঙ্গের 

সায় স্থির হইয়া] দাড়াইল! তাহারা দেধিল যে আলুলারিত্কুস্তল।ঃ ভীমন্ধপিণী 



ইত 

ঘোদ্ধ বেশ-পরিছিতা এক রমণী প্রচ বাডুরকে; খায়ের পূর্বক হস্তে ভীষণ ওর উদ্যত 
করিয়া সেই রম্বের পুরোভাগে দাড়াইয়। রহিয়াছেন 1_-এ রমপী আর কেহই নছেন ;-4 
রাঠোরকুলনভুত! শিশোদীয় রাজমহিষী জবহর বাঁই ! বীরনারী জবহর বাই রণচন্ভীবেশে 
সেই রন্ধপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান রছিলেন! ক্রমে যবনদিগকে অগ্রসর হইতে 
দেখিয়া! বীররমণী সদস্ভে তাছাদিগের অগ্রবর্তিনী হইলেন। তীহার হস্তস্থ ভল্লের দারুণ 

প্রহারে অনেক ঘবনবীর নিপতিত হুইল । কিন্তু সকলই বৃথ।! দেখিতে দেখিতে 

যবনগণ উদ্বেল সাগরবৎ ভীম রিক্রমের সহিত তাহার উপর আঁিয়। পড়িল; তথাপি 

বীরেন্ত্রানী রাজপুতমহিষী মুহূর্তের জন্তও নিরুৎসাহ হইলেন না; চরম সাহনে নির্ভর 

করিয়া] সেই রণোম্বত্ব যবনদিগের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আজি 

আর্ধ্যনারী একাকিনী--কতিপয় মাত্র আধ্যবীর-সমভিব্যাহারে-_প্রচণ্ড বিক্রান্ত অসংখ্য 
যবনের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; দুরে বাহছাছুর গজারূঢ হইয়। বিশ্ময়বিস্ফীরিত নয়নে 

তাহা দেখিতে লাগিল। রমণীর অদ্ভুত রণাতিনয় দেখিয়! বীরত্বাভিমানী বলদর্পিত 
যবনবীর চমতকৃত হুইল! একি শক্তিত্বর্ূপিনী মহাদেবী আজি দহুজ-দলনে প্রবৃত্ত ! 

কিন্ত সকলই নিক্ষল ! অবশেষে চিতোর-রক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া, বীরনারী 
জবহর বাই তীব্রবেগে স্বীয় তুরঙ্গকে তাড়িত করিয়! যবনদলের মধ্যস্থলে পতিত হইলেন 
এবং জগতে বীরনারীর অপূর্ব আদর্শ এবং আত্মোৎসর্গের জলস্ত উদাহরণ রাখিয়া 
শজ্দল মধ্যেই জীবন ত্যাগ করিলেন! 

মহাশক্তির শক্তি বার্থ হইল! মাজি চিতোরেরগুভগ্রহ নছে। এ সঙ্কটে তবে আর 

কে চিতোরপুরীকে রক্ষা করিবে? সর্দারগণ সেই সময়ে একবার চিতোরের ভবিষ্য 
ভাগ্য গগনের দিকে চাহিয়। দেখিলেন ;--দেখিলেন চিতোরের আশা নাই! তথাপি 

কে যেন চিতোরের উচ্চ হুর্গশীর্ষ হইতে জলদগস্ভীর শ্বরে বলিয়া উঠিল “রাজবলির 
আয়োজন কয়!” সর্দারগণ কিছুতেই হতাশ ও নিরৎসাহ হুইলেন না। তবে কি 
চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দ্বারণ শোণিত-তৃষা উদ্রিক হইয়াছে? কিন্তু রাজবলি 

কোথায়? একমাত্র সংগ্রামসিংহের শিগুতনয় উদ্নয়সিংহ।-__তিনিত বালক; তিনি কি 

প্রকারে করে অসি ধারণ করিয়। মমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন ? তবে দেখীর 

আদেএ-পালন হয় কৈ? হূর্ণাভ্যন্তরে সর্ধারদিগের মধ্যে উক্ত বিষয়ে নান! বাদানুবাদ 

হইতেছে) এমন সময় দেখল-পতি বাঘজি তাহাদিগের সন্ুধীন হইয়া বলিলেন “বাপ! 

রাঁওলের পবিত্র শোণিত কি এ হৃদয়ে বহমান নাই !--তবে আপনার! রাজবলির জন্য 
ভাবিতেছেন কেন? আদি আমিই আয্মোৎসর্গ করিয়! দেবীর আদেশপালন করিৰ।” 

সকলেরই চিন্তা দূর হইল। যেস্কধ্যমন্ চিতোরের অন্ত বীরবর পৃথীরাজের সহিত ভীবগ 
গ্রতিতবদ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয্লাছিলেন। এই বাঘজি তাহারই বংশধর) সুতরাং 
শিশোদীয় রাজবংশীয় । বাঘলি ক্ষণিক রাঁজসম্মান সস্তোগ করিলেন ।-_ছত্র, চামর ও 
কিরণ ক্ষণকালের জন্ত তাহার মন্তকোপরি ন্ুশোভিভ হইল। তাহার পরেই গীতবসন 
পরিধান। সকলেরই অঙ্গে গীতবসন! চ'মছালের বীঙবেশ পী£বসন পরিধান করিয়। 
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সর্দার, সাধন ও প্রধান গুধান 'সেনারিখপপরদ্পয়ের সগিকট চিরজীবনৈর জন্ত বিদায় 
লইলেন একট মহাদর্পের সহিত বাঘঝির মন্তফোপরি বাপ্সীরাগুলেয় বিজয়বৈজযান 
উজ্জল “ছেঙগীষ্টঁ* উদ্যত করিয়! শ্রবণবিদারী বীরনাদ করিতে করিতে শক্রদলের সঙ্গুখীন 

হইলেন। এগ্থিুক শিশুরালকুমার উদ্য়সিংহ বুন্ির অধিগতি সুবিশ্বস্ত শুরতাঁনের হস্তে 
সমর্পিত হইলেন । সেই দিন--চিতোঁরের সেই শোচনীয় সঙ্কটাপর অবস্থায় বীয়বর 
বাগ্লা রাওলের হৈম-পতন-মণ্ডিত প্রচণ্ড বিজয়পতাক দেবল-রাজের মন্তকোপরি যে 

অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছিল, সেরূপ শোভা আর কখনও কাছায় নয়নগোচর হয় নাই। 

রাজবণির উষ্ণশোণিতে চিতোয়ের অধিষ্াত্রী দেবীর ভীষণ খর্গর রঞ্জিত করিবার পূর্বে 

ভক়্ান «জহর» ব্রতের আয়োজন হইল । আর সমক্ব নাই; দুর্ধর্ষ যবনগণ রন্ধ,পথে 

ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে; এখনই তাহারা চিতোরপুরীতে প্রবেশ কক্িবে ; অতএব 

চিভ। প্রস্তত করিবার সময় কৈ? সর্দারগণ ভীষণ জহরব্রত-সমাপমের একটা আগ 

উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ছূর্গের অন্ন্তরে গর্ভ খনন করি! তাহাতে রাশি রাশি 
বারুদ ও নানাপ্রকার আগ্রেয় প্রব্য সঞ্জিত করিয়া অনল সংযোগ করিলেন। প্রচণ্ড শবে 

ভয়াবহ বিভাবশ্টু জলিয়। উঠিল! দেখিতে দেখিতে রাজমহিষী কর্ণাবতী ত্রয়োদশ 

সহত্র রালপুত-ললনা সমভিব্যাছারে করণ শোক-সঙ্গীতে শ্রন্কৃতিকে কীদাইয়। 
অবলীলাক্তমে সেই অনল মধো ঝম্প গ্রদান করিলেন । ত্রয়োদশ সহশ্র রমণী মুহূর্তের 
মধ্যে ইহলোক হইতে বিদাঁয় গ্রহণ করিলেন ।-_-আর ফাহারও সাষান্ত চিন্কমাত্রও 
পরলক্ষিত হুইল না। রূপ--যৌবন--লাবগ্য-গৌরব সকলই মুহূর্তের মধ্যে ফুরাইয়া 
গেল !-আর কিছুই রহিল ন1! সর্দারগণ এই বার নিশ্চিন্ত হইগ্পেন। আর কাহারও 
সুখাপেক্ষা করিতে হইবে না--আর কাহারও জন্ত ক।দিতে হইবে না) যাহাঁদিগের জঙ্ 

হৃদয় কাদিত) যাহারা যতনের ধন- ব্যথার সামগ্রী ছিল; সেই গ্রীতিদাঘিনী আননময়ী 

কন্ঠা, ভগিনী ও বনিভাগণ অনলে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন । শিশুরাজকুমার উদয়সিংহও 

নিরাপদে রক্ষা পাইয়াছেন।--তবে আর কিসের ভয়--আর কিপের ভাঁবন1? চিতোঁরের 

বীরগণ উন্মত্তের স্ায় আবার হৃদয়ন্তত্তন রবে পিংহনাঁদ করিয়। উঠিলেন )--শ্রুবণতৈরব 
রোলে মেদিনী কাপাইয়। রাজপুতের রণবাদ্য আবার বাজিয়! উঠিল ! উন্মুক্ত কপাণ 

হন্তে রণোন্মত্ত ৭ণঘজি দুর্গন্বার উম্মোচন করিয়া চিতোরের অবশিষ্ট ধীরগণের সহিত 

বিশাল ঘবন বাহিনীর মধো উল্ন্ফন পূর্বক পতিত হইলেন | কত রণরাক্ষ যধনটসনিক 
তাছাদিগের করাল তরঘারের মুখে নিপাতিত্ত হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! 
অনস্তসাগরের ক গলবৃদ্ধদ নম সেই কতিপর়্ রাজপুতবীর দেখিতে দেখিতে বিলীন 

হইস্া গেলেন 1 

ক “£ছেক্ি” মহায়াজ বার্গ! রাওলের রাজচিষ্ | একখানী বড় খালের উপরিভাগ উদ্রপক্ষীয় পালকে 

মুড়িয়। তাহার মধাস্থুলে শুর্ষোর একখানি দোণার ছবি স্থাপিত খাকে । সেই খালখামির বাস পা ছুই হত 

হইবে। সেই থালখানি আবার একটা দীর্ঘ দারুদণ্ডের দীর্ষদেশে সংলগ্ন । 

1 থে বিশ্ব রাজপুত উদয়সিংহকে নিরাপঞ্জে সেই ভীষণ বিপরবে রক্ষা! করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার 
নাম বুকাদেন ধুলেরা | এরপ মহাক্স! বাঞ্তির নাম ইতিহাসে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ োগা। 
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বাহাছুরের প্রচণ্জ প্রতিশোধ-পিপাসা আজি শান্ত হইল *! অগণ্য রাজপুত নরনারীর 
হ্দয়-শোণিতে তাহার কঠোর হৃদয়জালা প্রশমিত হইল! ছুরাচার আত্মরত জয়দৃশ্ত 
দেখিবার জন্ত চিতোর-শ্মশানে প্রবেশ করিল।-_সে দৃশ্য বীভৎস-হৃদয়স্তস্তন ! তাহা 

দেখিবামাত্র নৃশংস সহস। স্তস্তিত হইল! সহস! তাহার কঠোর হাদয় ভাঁড়িতৰেগে শিহরিয়! 

উঠিল! নর-শৌণিতে চিতোরের রথ্যাসমূহ অভিষিক্ত! সেই শোণিতংক্রিন্ন চিতোরের 
সর্বত্র অসংখ্য ছিন্নমুণ্ড ছিন্ন হম্তপদাদি ও দ্বিধাভিন্ন রক্তাক্ত শবদেহ ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত ! 
কোথায় অসংখ্য মুমুর্ধু ব্যক্তি নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া হৃদয়ভেদী স্বরে অনর্গল 

আর্তনাদ করিতেছে ;-নুশংস যবনদিগকে শত সহজ অভিশাপ দিতেছে । কেহ বা 

অসহ অবমানন| ও কারাযন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বিষপাঁন করিতে উদ্যত! 

কেহ বা তীক্ষ ছুরিকাদ্বার1| আপনার হৃৎপিণ্ড ছেদন করিতেছে! আঙ্জি চিতোরের 

প্রলয়কাল উপস্থিত! কেহ নাই-_-আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে! 

চিতোরপুরী আজি জীবশূন্যা ! রাজস্থানের প্রধান প্রধান সামস্তকুল রক্ষক-শূন্য )-_ 
প্রধান প্রধান বীরবংশ নির্মূল! এই ভয়াবহ কালরণে সর্বসমেত দ্বাত্রিংশৎ সহশ্র 

রাজপুত যোদ্ধা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন! ইহাই চিতোরের দ্বিতীয় উৎসাদন! 

বিজয়োন্মত্ত বাহাদুর পঞ্চদশ দিবস নানাগ্রকার উৎসব ও আনন অতিবাহিত 

করিলেন। তৎপরে সংবাদ আসিল যে, মৌগলবীর হুমায়ুন চিতোর উদ্ধার করিবার জন্য 

দটৈন্যে আগমন করিতেছেন। ভয়ে বাহাছুরের পাষাণ হৃদয় ফাপিয়! উঠিল ছুরাচার 

আর অধিক বিলম্ব না করিয়! স্বদেশে প্রস্থান করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। 

কোন্ গৃঢ় সম্বন্ধ-স্থত্রে আবদ্ধ হইয়া হুমায়ুন বঙ্গজয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিতোরা ভিমুখে 
আগমন করেন, তাহ নিরাকরণ করা সহজ নহে। মুসলমান এ্রতিহাসিকগণ তাহ! 
অবধারণ করিতে ন! পারিয়] ভ্রমবশতঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি রাণ! বিক্রমজিতের 

বিশেষ অন্ধুনয়বিনয়েই বঙ্গরাজ্য ত্যাগ করিয়া চিতোরে আসিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। 

কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ভট্টদ্দিগের অভিমতই যুক্তিযুক্ত বলিয়! গৃহীত হইতে পারে। তাহার 

বলেন যে, এক পবিত্র ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের অন্ুরোধেই মোঁগলবীর হুমায়ুন দুর্ধর্ষ বাহাছুরের 

করালগ্রাস হইতে চিতোরপুরীকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন। উদয়সিংহের জননী 

মহিষী কর্ণৰতীই তাহাকে সেই ত্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। রাজপুতগণ সেই পবিত্র 

ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনকে “রাখি বন্ধন” নামে অভিহিত করিয়। থাকেন । যিনি সেই পৃত ধর্ধ- 

সন্ধে আবদ্ধ হয়েন; রাজপুতদিগের মতে তাহার নাম “রাখি-বন্ধ ভাই 1১ ভ্টগ্রস্থে বর্ণিত 
আছে যে, চিতোরের ভয়াবহ বিপ্লব-কালে যখন কীরনারী জবহরবাই আত্মোৎসর্গ 
করিলেন, তখন রাণী কর্ণবতী আপন শিশু পুত্রের প্রাণরক্ষার অন্ত কোন সুনিশ্চিত 

উপায় না দেখিয়া অবশেষে ভুমাযুনের আশ্রয় প্রার্থন। পূর্বক তৎসমীপে পবিস 
রাখি-সম্বন্ধ পাঠাইয়! দিলেন। বীরপ্রথার উপযুক্ত বিধির অন্থুসারে হুমাযুন সে ভ্রাভ-সন্ব্ধ 
পবিত্র হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন এবং ধর্ম-ভগিনীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 

ঈ সন্বৎ ১৫৮৯ (খৃঃ ১৫৩৩) অন্ধ ১১ই জৈোষ্ঠ চিতোরের এই সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। 

৬৮) সি 



২৩৮ রাজস্থান'। 

হইয়া সনৈন্যে চিতোরাতিমুখে ধাবিত হইলেন । তিনি যদ্দি সেই ভীষণ যুদ্ধের সময়ে 
উপস্থিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে নিষ্ঠর বাহাছুর চিতোরের সর্বনাশ সাধন করিতে 

পারিত না এবং তাহা হইলে তিনি ধর্দতগিনীর উদ্ধারের জন্য যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 

করিয়াছিলেন, তাহা বর্ধতোভাবে পালিত হইত। কিন্ত মহিষী কর্ণবতীর ছুর্ভাগ্য , নতুবা 
তিনি তত বিলম্বে রাখি প্রেরণ করিবেন কেন *। 

মধুময় বসন্তকালেই রাখি-উৎসব সমাচরিত হইয়া থাকে। এই সময়ে রাজপুত 

মহিলাগণ আপনাপন মনোনীত ব্যক্তির নিকট রাখিবলয় প্রেরণ কিয়! তাহাকে ধর্ম 

ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেন। এ পৰিত্র প্রথা ঠিক কো -সময়ে এবং কি প্রকারে 
জন্মলাভ করিয়াছে, তাহ! আমর! নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি ন1; কিন্তু ইছার সমাচরণের 

_ উপলক্ষে রাজপুতবীরগণ যে এক পবিত্র সন্মান প্রাপ্ত হইরা থাকেন, উচ্চতম পদগৌরব ও 

সামাজ্যলাভও তাহার অনুরূপ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না । ভারতেশ্বর 

ভূবনবিদ্দিত আকবর, তৎপুত্র জাহাঙ্গিরঃ এবং শাজিহান ও আরঙ্গজীবও 1 এই পবিত্র 
সম্বস্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়! আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন । 

কখন কখনও রাঁজপুতকুমারীগণও রাখি প্রেরণ করিয়া থাকেন» কিন্ক বিষম সঙ্কট 

অথব1। আত্যস্তিক প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে তাহারা সেরূপ সম্বন্ধবন্ধন করিতে বাধ্য 

হয়েন না। মনোনীত ব্যক্তির নিকট রাঁখি-বলয় প্রেরণ করিবার সময় রাজপুত-ললনা 

তাহাকে ধর ভ্রাতা, উপাধি অর্পণ করিয়। থাকেন । সেই উপাধি ও বলয় প্রাপ্ত হইবামাত্ 

ধন্মভাতা ভগিনীর মঙ্গলসাধনের জন্য স্বীয় জীবন পর্য্যস্ত উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 

করেন এবং উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলে সে প্রতিজ্ঞা গালন করিতে কুষ্ঠিত হয়েন ন]। 

কিন্ত এ বীর ব্যবহারের একটা বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া ঘায়। ধর্শত্রীত1 ধর্মভগিনীর জন্য 

আত্মজীবনকে ধিপন্ন করিলেও কখনও সেই ললনার লাবণাময় মুখের প্রসাদ-হাস্ত গ্লেখিতে 
পান না; কেন না ধাহার জন্য আত্মস্থথে জলাঞ্জলি দিয়া তিনি আপন জীবন উৎসগ- 

করিতে অগ্রসর হয়েন, সে রাজপুত-মহিলা কখনও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন না। 

তথাপি এই পবিত্র ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের এমনই এক মায়াময়ী শক্তি আছে যে, তাহার কুহকে 

মুগ্ধ হইয়া বীরগণ সর্বান্তঃকরণে এই রূপ সম্বদ্ধের কামনা করেন, এবং সে কামনা সিদ্ধ 

হইলে আপনাদ্দিগকে কৃভার্ন্ন্ত মনে করিয়া থাকেন । যে রাখিবলয় এরূপ পবিভ্র 

সামগ্রী, যাহা পাইবার জন্য রাজরাজেশ্বরও লালায়িত হয়েন ; তাহা গ্রস্ত 

করিবার কোন বিশেষ নিয়মই নির্দিষ্ট নাই; সকলেই আপন আপন অবস্থাম্ুপারে 
পাশপাশি 

* কথিত আছে, হুমাযুন বাহাদুরের সম্মুখীন হইয়! তাহার সহিত এক কুটার্ঘময় সদর্প বাক্-যুদ্ধে প্রতৃত্ত 
হইয়াছিলেন । 

+ যে হিন্দুবিদ্বেধী আরঙ্গজীব রাজপুতদিগের প্রতি কঠোর অত্যাচার করিতেন। তিনিও পরয় আনন্দের 

সহিত উদয়পুরের রাজমাতার নিকট হইতে রাখি গ্রহণ করিয়াছিলেন । আরঙ্গজীব তাহাকে যে কয়েকখানি 

পত্র প্রেরণ খরেন, তৎনযুদায়ের লালিত্য ও পবিত্রভাব দেখিলে চমৎকুত হইতে হয়। মহান্বা টড, সাহে 
তন্মধ্যে ছুইখানি পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন । সেই পত্র সমূহে সম্রাট রান্বমাতাকে “ধার্মিক ভগিনী” বলিয়! 

সম্বোধন করিয়াছেন। 



মিবার ২৩৯ 

রাখিবলয় প্রস্তুত করিতে পারেন । কেহ রত্ব ও স্বর্ৃহার এবং কেহ বা সামান্য পশমের 
ডোর রাখিবলয় শ্বরূপ আপন ধর্মভ্রাতাকে অর্পণ করিয়া থাকেন। এই বলয় প্রাপ্ত 

হইবামাত্র বীরগণ প্রতিদ্ধান স্বরূপ পশম, সার্টিণ, অথবা মুক্তাজড়িত জরির এক একটা 
কাচলি প্রেরণ করেন * । কখন কখনও উল্ত কাচলির সঙ্গে ধর্্মভগিনীকে তাহার] এক 

একটা জনপদও উপহার দিয়া থাকেন। মোগলবীর ভ্মায়ুন কর্ণবতীর রাখিবলয় প্রাপ্ত 
হইয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং আনন্দে বলিয়া উঠিলেন “ভগিনী যাহা! 

করিতে বলিবেন) আমি সর্বতোভাবে তাহাই করিব; এমন কিষদি তিনি রম্ম্বর দুর্গ 

প্যাস্ত লইতে ইচ্ছা কঠেঁগ, তাহাও দান করিব |” সম্রাট আত্মপ্রতিজ্ঞা পালন 
করিতে বিশেষ চেষ্টিত হইলেন এবং আপন ধর্দ্ভগিনী ও ভাগিনেয়দিগকে বিপদ হইতে 
উদ্ধার করিবার জন্য বঙ্গজয় পরিত্যাগ করিয়া! আসিলেন 11 তাহার বীরচরিত্রের বিষয় 

অনুশীলন করিলে স্ুম্পষ্ট গ্রতীত হইবে যে, রাণী কর্ণবতী যোগ্যপাত্রেই রাখিবলয় প্রেরণ 

করিয়াছিলেন । হুমায়ুন যেরূপ বীর, সেইরূপ উদারহৃদয় ও সত্যপ্রিয়। গিতার 

সমভিব্যাহারে থাকিয়! বিয়ান] ও অন্যান্য যুদ্ধে তিনি ধে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, 

ভারতেতিহাসে তাহার সুম্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় এবং বাবরও আত্মজীবনীতে তদ্বিষয় 

বর্ণন করিয়াছেন। হুমায়ুন সম্পূর্ণরূপে আত্ম-প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সক্ষম হইলেন । 
তিনি দুরাচার |বাহাছবরকে চিতোর হইতে দুরীকৃত করিয়া দিলেন এবং মালবপতি 
বাহাদুরকে আন্গুকুল্য দান করিয়াছিল বলিয়া, তদ্দীয় রাজধানী মান্দুনগর কার্চডিয়া লইয়! 
রাণ! বিক্রমজিতৎকে সেই বিজিত শত্রপুরীতেই পুনরভিষেক করিলেন । 

রাণ] বিক্রমজিৎ চিতোরসিংহাঁসনে পুনরারূঢ় হইলেন । ছুঃখ, কষ্ট, অসীম যন্তরণ! 
ভোগ করিয়া তিনি স্বীয় রাজা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন ; কিন্তু ছুঃখের বিষয় তাহাতে তাহার 
চরিত্রের অণুমাত্রও সংশোধন হুইল না । ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইয়া তিনি 

তিলমাত্রও জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেন না। অল্পকালমধ্যেই আবার তাহার সেই পূর্ব 

কঠোরতাঁব পুনরুদ্দীপিত হইল; আবার তিনি আপন সর্দারদিগের প্রতি নানা প্রকার . 

অভ্যাচাৰ করিতে লাগিলেন । ক্রমে তাহার সে দুশ্রবৃত্তি এত প্রবদ্ধিত হইয়৷ উঠিল যে, 

তিনি আত্মপদমর্যযাদা! ভুলিয়া গিয়া প্রকৃত পশুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন; 

এমন কিষে করিমটাদ তীহার পিতাকে বিপদ্কালে, আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, যিনি 

বার্ধক্য উপনীত হুইয়! ইহজগৎ হইতে বিদায় লইবার উপক্রম করিতেছিলেন, সেই 
বৃদ্ধ সম্মানার্থ পরমার করিমটাদকে সতান্থলে সর্ধনমক্ষে প্রহার করিলেন ! এ অন্যায় ও 

পাপী? পপ পাপা পলা াপসপপ্পপপপপা পাপা িশশিশীশি পপি পাশা পপ পপ পপ পপ পপ পাপী 

* বোধ হয় ধন্দ্রভগিনীদিগকে অবমানন। ও বিপদ হইতে রক্ষ। করিবার জহই উত্তরূপ কীচলি প্রেরিত 

হইয়া থাকে । | 

1 মহাত্ব। টড সাহেব বলেন, রাখির দানাদান সন্বদ্ধে অনেক সুন্দর হুনার গল্প শ্রুত হইয়! থাকে । 
তিনি যেরূপ নদাশয় শ্রবং যেরূপ উচ্চপদে আবূ ছিলেন, তাহাতে অনেক রাজপুত মহিলা! ভাহার সাহাধা 

প্রাপ্ত হইবার জন্য তাহাকে রাখি প্রেরণ পূর্বক ধর্মত্রাতৃত্বে বন্ধন করিয়াছিলেন । ভাহাদিগের মধ উদয়পুর, 
বুদ্দি ও কোটার মহিষীগণ এবং রাণার অনুা ভগিনী চাঁদ বাই বিশেষ প্রসিদ্দ। সেই সকল রাধিবলয় 
দেখিতে নামাশ্ত হইলেও টড মহোদয় অমূল্য, অপার্থিব রব বলিয়া পবিভ্রভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন 



৪০ রাজস্থান । 

অসহ্য অবমাননায় নিতান্ত অভিতপ্ত হইয়া সভাসীন সর্দারগণ তখনই স্ব শ্ব আসন 
পরিত্যাগ পৃর্ববক গাত্রোথান করিলেন এবং সামস্ত-শিরোমণি চন্দাবৎ বীর কর্ণজি সক্কোধে 

উচচৈ€স্বরে বলিলেন “ত্রাতৃগণ ! এতাবৎকাল আমরা কেবল পুষ্পের আত্বাণ করিয়া 

আসিলাম, কিন্তু এক্ষণে তাহার ফল আস্বাদন করিব |” তথন দলিত ও অপমানিত করিম- 

চাদ দারুণ রোষভরে বলিয়। উঠিলেন “আগামী কল্যই তাহার আম্বাদন জানিতে পারিবে” 

আর যুহুর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়] তাহারা মকলেই রাজনভা। পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। 

রাজা রাজপুতের আরাধ্য দেবতা ; সে রাজ! বালক হইলেও রাজতক্ত রাজপুত 
তাহাকে দ্রেবভাবে পুজ! করিয়া থাকেন।-ইহা তাহাদিগের পবিত্র ধর্থগ্রস্থের অবশ্ঠ- 

পালনীয় অনুশাসন; এ অনুশাসন অবহ্ল! করিলে তাহাদের এঁহিক ও পারত্রিক সকল 

প্রকার সখের পথে কণ্টক রোপিত হয়। কিন্তু এ অনুশাসনের সীমা! আছে? প্রয়োজন 

হইলে ইহ! লঙ্ঘন কর] যাইতে পারে । রাজ! যদ্যপি ছুরাচারী হয়েন, যদ্যপি তাহান্ধারা 
রাজ্যের অনিষ্টঘটনের আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে তিনি আর সে দেবভাবাপন্ন নৃপতি 
নহেন; তখন তাহার প্রজাগণ তাহাকে সামান্য মানব বলিয় গ্রহণ করে এবং রাজ্যের 

মঙ্গলের জন্য তাহাকে পদচ্যুত করিতেও পারে। রাজপুতের বিধান-গ্রস্থে এরূপ অনেক 

নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত এরূপ ঘটন] কচিৎ ঘটিয়! থাকে ;-_কচিৎ রাজপুত 

বৃপতিগণ প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন; কেনন] প্রজার সহিত তাহাদিগের 

এরূপ এক নুদৃঢ় প্রেমবন্ধন আছে যে, সে বন্ধন ছিন্ন করিয়! তাহারা গ্রজাদিগকে পীড়ন 

করিতে পারেন না। যে অসংখ্য নরনারীর ভাগ্যস্ত্র তাহার করধৃত; যাহার! তাহাকে 

পিতা ও দেবতা বলিয়া ভক্তি করেন; পাষাণে হৃদয় বাধিয়া কোন্ প্রাণে তিনি 

তাহাদিগকে পীড়ন করিতে পারেন? 

রোব-পরিতপ্ত সর্দারগণ রাজতবন পরিত্যাগ করিয়া বীরবর পৃর্থীরাজের উপণত্বীর 
গর্ভজাত পুত্র বনবীরের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাকে সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া 

চিতোরের সিংহাসনে তাহাকে অভিষেক করিতে চাহিলেন। বনবীর তাহাদিগের মে 

প্রস্তাবে সর্বপ্রথম সম্মতিদান করিলেন না) রাজাকে পদচ্যুতকরিয়া সে সিংহাসন 

অধিকার করা,_ঠাহার বিবেচনায় যেন ভয়ানক দুষ্ম্ম বলিয়া! অন্থুমিত হইল। কিন্ত 

মিবারের বর্তমান অবস্থার বিষয় যখন তিনি নিবিষ্ট মনে চিস্তা করিয়া! দেখিলেন, যখন 

দেখিলেন যে, দর্দারদিগের অন্থুরোধ রক্ষা! না করিলে মিবারের সমূহ অনিষ্টগাতের 

সম্ভাবনা; তখন তিনি চিতোরসিংহাসন গ্রহণ করিতে সম্মত হুইলেন। নৃপতির 

সিংহাসনচ্যুতি ও নিধনের ব্যবধানগত সময় স্বভাবতঃ অতি শীঘ্রই অতীত হইয়া যায়। 
হতভাগা খিক্রমজিৎ সিংহাদনচ্যুত হইলেন; এ ঘোরতর অবমানের অল্পকাল পরেই 
তাহার জীবন-নাট্যের যবনিকা! নিপাতিত হইল) এবং যৎকালে অন্তঃপুরচারিণ 

মহিলাদ্িগের করুণ শোকধবনি তাহার জীবনাবসান ঘোষগ করিয়াদিল, তখন বনবীরের 

অভিষেকজনিত আনন্দকোলাহলে সে উচ্চ শোকধ্বনি নিমজ্জিত হইয়া গেল ! 



নবম অধ্যায়। 

বনবীরের মিবার-শাসন ;--সঙ্গের শিশুতনয় উদয়সিংহকে হত্যা করিতে বনবীরের উদ্যোগ ;--উদয়সিংহের 
প্রাণরক্ষ| তাহার হুদীর্ঘ অজ্ঞাতবান ;--তাহাকে সর্দারগণের গ্লাণ! বলিয়া গ্রহণঃ--ছুনা-বিবরণ ;-- 

উদয়দিংহের চিতোর-প্রাপ্তি ১-বনবীরের সিংহাসনচাাতি +-নাগপুরের ভণস্লগণের উৎপত্তি-বিনির্দয় ;. 

রাণ| উদয়সিংহের রাজত্ববিবরণ;--ঠাহার অযোগাতা;-_হুমাযুনের সিংহাসনচযাতি-আকবরের জন্ম ;-_ 
হুমায়ূনের পুনর্ধ্ধবার সিংহামনলাত 7 তাহার পরলোকগমন ;--আকবরের সিংহাসনারোহণ 7_-উদয়- 

সিংহ এবং আকবরের পরম্পরবিষন্বাদী চরিত্রের সমালোচনা ;১--আকবর চিতোর আক্রমণ করাতে 
রাণার তাহ! পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন ;- রাজপুতবীরগণের চিতোর-রক্ষার্থ অদিধারণ ;--জয়মল্স ও 
পুত্ত ;__-বীরনারী ;__জহরব্রত হিন্দু মুদলমানে তুমুল যুদ্ধ ;--আকবরকর্তৃক চিতোর-জয় )-_ 
নাগরিকদিগের হত্য। ।--উদয়দিংহের উদয়পুর-স্থাপন;--তীহার পরলোকগমন | 

রাজ-ক্ষমতার ষে কি মোহিনী শক্তি, তাহ! রাজা ভিন্ন আর কে জানিতে পারে? 

যে বনবীর ইতিপূর্বে সর্দারদিগের অস্কুরোধ রক্ষা) করিতে অসন্মত, হইয়াছিলেন, 
বিক্রমজজিংকে সিংহাঁসনচ্যুত করিয়! সেই গিংহাসন ,অধিকার করা বহার বিবেচনায় 
ঘোর পাপাচরণ বলিয়৷ অনুমিত হইয়াছিল, আজি শুদ্ধ কয়েক ঘণ্টা রাজসিংহাসন 
অধিকার করাতে তাহার ্বদয় সম্পূর্ণভাবে পরিবন্তিত হইয়া গেল; তিনি রাজ-ক্ষমতাকে 

সকল প্রকার সুখের উৎসন্বন্ধপ বলিয়া! মনে করিতে লাগিলেন। প্রথম রাজবেশ ধারণ 

করিবার সময় তিনি মনে মনে কত ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, বিক্রমজিতের জন্য কত 

ছঃখ--কত খেদ জানাইয়াছিলেন, কিন্ত এক্ষণে তাহার হৃদয়ের সে স্ৃকুমার ভাব কোথায় 
অন্তর্থিত হইয়। গেল! ভগবান একলিঙ্গকে পুজা স্বীকার করিয়া এক্ষণে তিনি বারবার 
মনে করিতে লাগিলেন “হে ভগবন্! আপনারই করুণাবলে আমি আজি মিবারের 
দিংহাসন লাভ করিয়াছি) দেখিবেন, দেব, যেন ইহ হইতে বঞ্চিত না হই» রাজক্ষমতার 

মোহিনী মায়ায় তুলিয়া বনবীর এতদূর ত্রান্ত হইলেন যে, তিনি একবার ভাবিয়া 

দেখিলেন না! যে, কাহার রাজ্য ভোগ করিতে যাইতেছেন! সার্দারগণ বিক্রমজিংকে 

পদচাত করিয়। তাহাকে রাজপসিংহাসনে স্থাপন করিলেন সত্য; কিন্তু তিনি কি 

চিরজীবনের জন্য তাহা! ভোগ করিতে পাইবেন? সংশ্রামমিংহের শিশুতনয় উদয়সিংহ 

যে, শুর্ুপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা কি তাহার জান 
নাই? বয়ঃগ্রাপ্ত হইলে তিনিও কি আপনার সত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবেন? 

যাহা হউক এতৎসত্বদ্ধে সর্দারদিগের যে, উক্তরূপ সম্মতি ছিল, তাহা কখনই বিশ্বাস করা 
যাইতে পারে নাট কেন না| বনবীর যখন প্রা্্রাপহারক* বলিয়া! নিন্দিত হইয়াছেন, 
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তখন সহজেই বুঝ! যাইতে পারে যে, তাহার রাজ-ক্ষমতা উদয়সিংহের প্রাপ্তব্যবহারকাল 

পর্য্স্ত নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয় ভট্টগ্রন্থে এততসম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট বিবরণ 

পরিলক্ষিত হয় না। 

যে দিন বনবীর চিতোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, সেই দিনই তাহার হৃদয়ের 
উক্তরূপ পরিবর্তন হইল। সেই দ্রিনই তিনি গ্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহার স্থখের পথে 

যে কয়েকটা কণ্টক আছে, সমস্তই তিনি উতৎপাটিত করিবেন। প্রথম ও প্রধান কণ্টক 
ষড়বর্ষীয় বালক উদয়সিংহ । সুতরাং সে কণ্টককে বিনাশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া 
তিনি কেবল নিশাগমের অপেক্ষা! করিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে রজনী উপস্থিত। 

উদয়সিংহ পানভোজন সমাপন করিয়! শয়ন করিলেন । তাহার ধাত্রী শয্যার উপর বসিয়। 

গুত্রষা করিতে লাগিল। কিয়ংকাল অতীত হইলে অন্তঃপুর মধ ঘোর আর্তনাদ 

ও রোদনধবনি উদগত হইল! তাহা শ্রবণ করিয়! ধাত্রী চমকিয়া উঠিল) তয়াকুল 
ও কম্পিত হৃদয়ে শয্যা হইতে গাব্রোখান করিতে যাইভেছে, এমন সময়ে “বারি” 

রাজপুত্রের উচ্ছিষ্টাবশেষ স্থানান্তরিত করিতে আসিয়৷ ভয়বিহ্বলভাবে বিজ্ঞাপন করিল 

“সর্বনাশ হইয়াছে--সর্ধনাশ হইয়াছে, বনবীর রাণা বিক্রমকে হত্যা করিয়াছে!” 

ধাত্রীর হৃদয় তাড়িতপ্রভাবে কীপিয়া উঠিল) সে বুঝিতে পারিল যে, নিষ্ঠ,র বনবীর 

শুদ্ধ বিক্রমজিৎকে সংহার করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না, এখনই উদ্য়সিংহকে হত্যা করিতে 

আপিবে । যেন কোন অৃশ্ত দেবতা ধাত্রীর কর্ণে উক্ত বাক্য ধ্বনিত করিলেন। 
সে অবিলম্বে রাজপুজ্রের জীবন-রক্ষণার উপায় উদ্ভাবন করিল। গুঁহুমধ্যে ফলাধার একটা 

বৃহৎ করগক একপার্থখে পতিত ছিল। স্থৃবুদ্ধি ধাত্রী তন্মধ্যে নিদ্রিত রাজকুমারকে অতি 
সন্তর্পণে স্থাপন করিল, এবং কতকগুলি বন্যবৃক্ষপত্রদ্বার1 তাহাকে স্ুুচারুরূপে আচ্ছাদন 

পূর্বক সেই বারির * হস্তে সমর্পণ করিয়া! বলিল “এখনই এই ঝুড়ি লইয়! দুর্গ হইতে 
পলাইয়! যাও।” বিশ্বস্ত নাপিত তখনই তাহার কথা রক্ষা করিল। অতঃপর ধাত্রী 

রাজকুমারের স্থলে আপনার শিশ্ুতনয়কে শায়িত করিয়া আপনার আসনে ফিরিয়। 

আসিতেছে, এমন সময়ে বনবীর রক্তাক্তহত্তে সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া 

রাজকুমারের অনুসন্ধান লইল। ভয়ে ধাত্রীর প্রাণ উড়িয়া গেল, কণ্ঠ শুষ্ত হইল) 

সে আদে বাক্যোচ্চারণ করিতে না! পারিয়! কাপিতে কীপিতে রাজপুত্রের শয্যা সন্কেতে 
দ্বেখাইয়। দিল এবং ভয়বিহ্বলনেত্রে তদ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিল-_নিষ্ঠ,র বনবার 

তাহার প্রাণপুত্রের হৃদয়ে শাণিত ছুরিকা বসাইয় দিল! একটী মাত্র আর্তনাদ 
একবারমাত্র অঙ্গোতক্ষেপন !-আর সে বালকের কিছুই রহিল না ! হতভাগিনী ধাত্রীর 

চক্ষের উপর তাহার হৃদয়ের আলোক দেখিতে দেখিতে নিবিয়া! গেল! তথাপি 

দে একবার মুক্ত স্বদয়ে রোদন করিতে পাইল না! নীরবে অশ্রজল মোচন করিতে 

করিতে প্রাণকুমারের সৎকার করিয়া সে অচিরে ছুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। 

* বারি জাত্যংশে নাপিত ) বিত্ত ইহারা ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করে না । রাজগরিবারের উচ্ছিষ্া্ 
গরিষ্কার করাই ইহাদিগের প্রধান কর্তরা । 
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আবরোধবাসিনী রমণীগণ ধাত্রীর এ মহৎ ও উদার অনুষ্ঠানের বিষয় কিছুমান জানিতে 

পারিল না। তাহারা মনে করিল বুঝি ছুরাচার বনবীর মহারাজ সংগ্রামসিংহের কনিষ্ঠ 
তনয় উদয়সিংহকেই হত্যা করিল) সুতরাং শোকাকুলচিত্তে করুণ রোলে তাহারা রোদন 

করিতে লাগিল | কিন্তু তাহারা তখন আঁদৌ বুঝিতে পারিল না যে, সেই 
হিতকারিণী ধাত্রী আপনার পুভ্রের শোশিত-বিনিময়ে রাণা সঙ্গের বংশকে অনস্ত বিনাশ 

হইতে রক্ষা করিল। এরূপ উচ্চন্বদরয়! ধাত্রীর পবিত্র নাম ইতিহাসে স্থান পাইবার 

সম্পূ্ণ যোগ্য । তাহার নাম পান্না ॥ খীচি রাজপুন্তকুলে সে রমণী জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। 

কিন্তু পান্না যি উদয়সিংহকে রক্ষা না করিত, ঘদ্দি উদয়সিংহের হৃদয়শোণিত্তে বনবীরের 

তীস্ক ছুরিক! রঞ্জিত হইত, তাহ! হইলে মিবারের পক্ষে সমধিক মঙ্গলের সম্ভাবনা ;- 
তাহা হইলে তাহার পাপনামে মিবারের প্রাতংম্মরণীয় নৃূপতিগণের পবিত্র নামমীল! কখনই 

কলস্কিত হইত না । 

অজস্র অশ্রুসেকে গ্রাণকুমারের চিতানল নির্বাণ করিয়া হতভাগিনী পান্না সেই 
বিশ্বস্ত নাপিতের উদ্দেশে হুর্গ হইতে বহির্গত হইল । চিতোরের পশ্চিম প্রাস্তবাহিনী 

বেরীশ নদীর নিভৃত তীরে সেই নাপিত রাজকুমারকে লইয়] তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। 

মৌভাগ্যবশতঃ চিতোরের অভান্তরে উদয়সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। যাহা হউক, 
তাহারা দেবলনগরে পলায়ন করিয়া বীর বাঁঘজীর তনয় সিংহরাওয়ের নিকট 

আশ্রয় প্রার্থনা করিল | কিন্ত পাছে বনবীর জানিতে পারিয়া তাহাকে শান্তি 

দেয়। এই ভয়ে তিনি রাজপুত্রকে রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা তাহার! 

দেবল পরিত্যাগপূর্ববক ছুনগা'রপুর নাঁয়ুক জনপদে উপস্থিত হইল এবং তত্রত্য শাসনকর্তা 
রাওল ্রশকর্ণের নিকট. রাজপুত্রকে রাখিতে চাহিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয় তিনিও 
নিরাশ্রয় রাঁজকুমারকে আশ্রয় দীন করিতে পারিলেন না। মনোছুঃখে নিতাস্ত নিপীড়িত 

হইয়া তিনি কাতরশ্বরে বলিলেন “আমার একাস্ত ইচ্ছা যে, রা্জকুমারকে আশ্রয় দান 
করি) কিন্তুকি করিব? বনবীর যেরূপ ছুদধর্য, জানিতে পারিলে আমাকে সবংশে সংহার 
করিবে । আমার এমন ক্ষমতা নাই যে, অর্চমি তাহার বিক্রম প্রতিরোধ করিতে পারিব |” 

অতঃপর বিশ্বস্তহৃদয় হিতাকাজ্জী ভিলগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া, তাহারা আরাবল্লির 

দুর্গম শৈলগ্রদেশ এবং ইদরের কুটপস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক অবশেষে কমলমীর ছুর্গে উপনীত 
হইল। বুদ্ধিমতী ধাত্রী তথাক্ম যে উপায় অবলম্বন করিল, ভাহাতে নিশ্চয়ই তাহার 
কার্ধয সিদ্ধ হইল। দিপ্রার বণিককুলসভ্ভূত আশ! শাহ নামক জনৈক জৈন রাজপুত 

তখন কমলমীরের শাসন-কর্তৃত্বে নিষুক্ত ছিলেন। পান্না তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

টাহিল। আশ! শাহ পান্নার প্রার্থনা অগ্রাঙ্থ করিতে পারিলেন না এবং আপনার, 

বিশ্রামগৃহে সমাসীন হুইয়| ধাত্রীকে আহ্বান করিলেন। গৃহে প্রবিষ্ট হইবামান্র ধাত্রী 

শিশু, রাজকুমারকে আশার অঙ্কে স্থাপন করিয়া বিনয়নত্রবচনে কহিল “আপনার 
গাজার প্রাণরক্ষ! করুন” কিন্ত আশা বিরক্ত ও ভীত হইয়া তাহাকে স্বোড় হইতে 

নামাইয়। দিবার উদ্যোগ করিলেন । আশার জননী তথাক্ন উপস্থিত ছিলেন। .তনয়ের 
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২৪৪ রাজস্থান। 

সেরূপ কাপুরুষোচিত ব্যবহার দর্শনে তিনি তাহাকে ভর্খপনা করিলেন এবং উপদেশ-পূর্ণ 
বাক্যে কহিলেন প্প্রভৃ-পরায়ণ বাক্তি প্রভুর ছিতমাধনের জন্য কখনও বিপদ বা! বিদ্বের 
দিকে ভ্রক্ষেপ করে না। রাণ! সঙ্গের তনয় তোমার গ্রভু; বিপদে পড়িয়া আজি তিনি 
তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন। ইহাকে আশ্রয় দিলে ঈশ্বরাশীর্র্বাদে 
তোমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে ।” জননীর নীতিপূর্ণ শিক্ষায় আশ! শাহের সকল সন্দেহ দুর 

হুইল। তিনি রাজকুমারকে আপনার ভ্রাতুদ্ুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়! সমূহ যত্বসহকারে 
রক্ষা করিতে লাগিলেন। পান্নার মনোবাঁরন! পূর্ণ হইল । কমলমীরে সে সম্পূর্ণ 

অপরিচিত; সুতরাং শ্রাবকের*গৃহে তাহাকে দেখিয়া পাছে কেহ কোনরূপ সন্দেহ করে, 

এই জন্য দে আশার ভবন হইতে অতি স্বরায় বিদায় গ্রহণ করিল। 

হূ্ধ্যবংশীয় নৃপতি বীরবর সংগ্রামসিংহের তনয় আত্মগোপন পূর্বক বণিকবর আশা 

শাহের ভবনে কালযাপন করিতে লাগিলেন । আশা উদয়মিংহকে আপনার হ্রাতুপ্ুত্ 

বলিয়া পরিচিত করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তৎসন্বন্ধে অনেকেরই মনে নানাপ্রকার 

সন্দেহের উদয় হইল। বণিক আশা শাহের স্বর্গীয় পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তীয় 
ভবনে একটী মহাভোজ উপস্থিত হয়। অনেক রাজপুত নিমন্ত্িত হইয়া তাঁহার বাঁটাতে 

আগমন করেন। ক্রমে ভোজের আয়োজন হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যথাস্থানে ভোজন 

করিতে বসিলেন। যথাযোগ্য ভোজ্য ও পেয়ভ্্রব্যাদি যথাক্রমে পরিবেশিত হইতে 
লাগিল। ক্রমে দধি-পরিবেশনের সময় "উপস্থিত হইল। এমন সময় উদয়সিংহ জনৈক 

পরিবেশকের হস্ত হইতে একটা,দধিভাঁও কাড়িয়৷ লইলেন। তাহার সেইরূপ অযৌক্তিক 
ব্যবহার দর্শনে সকলে বিন্মিত হইল! সপ্তমবর্ষীয় বালকের সে কিরূপ তেজ! বণিকের 

গৃহে কি সেইরূপ তেজস্থিত| সম্ভবিতে পারে? যাহা হউক, অনেকে তাহাকে অনুনয় 
বিনয় করিল;-_ভীতি দেখাইল ; কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল ন1। সপ্তমবর্ষীয় রাজপুত 

বালকের অটল প্রতিজ্ঞ! কেহই টলাইতে পারিল না।-_-উদয় কিছুতেই সেই দধিভাগ 
ত্যাগ করিলেন না। এইরূপে সাতবৎসর অতীত হইয়া গেল। সাত বৎসর ধরিয়। 

উদয়সিংহ এক প্রকার অজ্ঞাতভাবে কালযাপন করিলেন; কিন্তু সত্য কতদিন গুপ্ত 
থাকিতে পারে? রাজপুত্রের সত্য পরিচয় অবশেষে আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া 

পড়িল। ঝালোরের শনিগুর সর্দার কোন কার্য্যোপলক্ষে আশা! শাহের সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে তদীয় ভবনে সমাগত হইলেন। যথাযোগ্য সম্মান ও সন্ত্রমের সহিত তাহাকে গ্রহণ 
করিধার জন্ত আশ! উদয়সিংহকেই নিযুক্ত করিলেন। রাজকুমার এরূপ সুচারুরূপে আপনার 

কার্ধ্য সম্পাদন করিলেন যে, শনিগুরু সর্দার তত্প্রতি বিষম সন্দিহান হইলেন । উদয়" 
সিংহের ব্যবহার-দর্শনে তাঁহার মনে নিশ্চয় ধারণা হইল যে) “উদয়সিংহ কখনই আশা 

শাহের ত্রাতুদ্পুত্র নহেন।” এতত্বত্বাস্ত ক্রমে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। মিবারের 
সর্দার ও সামস্তগণ। এমন কি অন্ান্ঠ প্রদেশের অধিপতিগণ আনন্দিত হইয়া বীরবর 
সঙ্গের তনয়কে অভিবাদন করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিলেন। চগ্ডের প্রতিনিধি 

* ঘোন-পুরোহিতগণ শ্রাবক নামে অভিহিত হইয়। থাকেন। 
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শালুষ্বীপতি সহিদাস, কৈলবাপতি জগ, বাগোরের অধীশ্বর সঙ্গ প্রভৃতি চন্দাবৎ গোত্রের 

অন্যান্ত সামস্তগণ ; কোতেরিয়ো ও বৈদলার চৌহানগণ, বিজোল্লির গ্রামার) সঙ্কোরপতি 

পৃথ্থীরাজ, এবং জৈত্যবৎ লুনকর্ণ,-_ইহারা সকলেই পরমাননদে পুলকিত হইয়া কমলমীরে 
উপস্থিত হইলেন। তদনম্তর পরমহিতকারিণী ধাত্রী এবং বিশ্বস্ত নাপিত রাজকুমারের 

জীবন-রক্ষা বিষয়ে সর্বনমক্ষে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ কীর্তন করিয়া! সকলের সন্দেহ 

অপনোদ্ন করিল। | 

সেই দিন সেই কমলমীরের বিশাল সভা-প্রাঙ্গনভূমে একটা সভার অধিবেশন হইল । 

পরম বিশ্বস্ত আশা! শ] সর্বসহ্ষক্ষে রাজকুমারের প্রকৃত পরিচয় প্রদান পূর্বক আপনার 

গুরুদায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া তাহাকে মিবারের বৃদ্ধ সামন্ত চৌহান কোতেরিয়োর 
অস্কে স্থাপন করিলেন। কোতেরিয়ো! রাজকুমারের সমস্ত গৃঢ় বিষয়ই আদ্যোপান্ত 
বিদিত ছিলেন; স্থৃতরাং তৎ্সম্বন্ধে তাহার অণুযাত্রও সন্দেহ রহিল না। উদয়সিংহ 

বণিক আশা শার ভবনে ছিলেন বলিয়া পাছে কেহ কোনক্ধপ সন্দেহ করেন, এই জন্য 

তিনি তাহার সহিত এক পাত্রে ভোৌজন করিলেন। তদ্নস্তর সকলেরই পূর্ণ বিশ্বাস 
জন্মিল। বীরবর সংগ্রামসিংহের বংশধরকে প্রাপ্ত হইয়া সকলেই উচ্চ আনন্দরব করিয়া 

উঠিলেন । দে আনন্দধ্বনি অনন্তগগনপথে উঠিয়া! শৃঙ্কে শৃঙ্গে প্রতিহত হইয়! দূরে 
চিতোরাভিমুখে বাহিত হইল । চিতোর-সিংহাসনে বসিয়! রাষ্ট্রীপহারক বনবীর তাহ! 

গুনিতে পাইল । সে শব্দে তাহার হৃদয় শিহরিত হুইল; অকন্মাৎ তাঁহার সিংহাসন কীপিয়। 

উঠিল! অতঃপর শনিগুরু সর্দার অখিলরাও উদয়সিংহের হস্তে আঁপন দুহিতাকে অর্পণ 
করিতে চাহিলেন। উদয়সিংহ প্রথমে ইত্তস্ততঃ করিলেন; কেননা শনিগুর মালদেব যেদিন 

হামিরের করে আপনার বিধব1 কন্তাকে অর্পণ করেনঃ সেই দিন হামির নিয়ম করিয়াছিলেন 

যে, ভবিষ্যতে আর কোন গিহেলাট শনিগুর-গোত্রের সহিত পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে 

পাইবে না। তাহার নিয়ম এতদিন পালিত হইয়া আসিয়াছিল? কিন্ত উদয়সিংহ আজি সে 

নিষেধবাক্য অবহেল। করিয়া শনিগুরু সর্দারের ছুহিতার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন । 

শুভ পরিণয়ের দ্রিন নিরূপণ এবং অন্যান্য বিষয়ের কথোপকথন শেষ হইলে রাণ! কুস্তের 

সেই বিস্তৃত সভাস্থলে উদয়সিংহ মিবারের প্রধান প্রধান সামন্ত ও সর্দারগণ কর্তৃক পুজিত 

হইয়। চিতোরের রাঁজতিলক গ্রহণ করিলেন। 

এই দমকল সমাচার অল্পকাল মধ্যেই বনবীরের শ্রবণগোচর হইল; তিনি একবারে 

হতাশ হইয়া পড়িলেন। সমস্ত বৃত্তান্তই তাহার প্রথেলিকা বলিয়া বৌধ হইতে লাগিল। 
তিনি যে স্বহস্তে উদ্য়সিংহের শোণিতপাত করিলেন, স্বচক্ষে থে সেই বালকের মৃত্যুন্ত্রণা 

অবলোকন করিলেন, তবে কোন্ দৈববলে-_কোন্ মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রের প্রভাবে উদয়সিংহ 

পুনর্জাঁবিত হইল? তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি যে অনেক 
আশ! করিয়াছিলেন, সিংহাসনে সমারূঢ় হুইয়াই যে ভগৰান্ একলিঙ্গের নিকট বর 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার কি হইল ?1--বিষুঢ় রাষ্্টাপহারক কখনই মনে ভাবেন 
নাই যে, পরিশেষে প্রতারিত হইবেন! তাহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল বে, তিনি 

৩২. | 
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নিষ্তণ্টক হইয়াছেন; সেই জন্যই তিনি রাজপদে আয়োহণ করিয়। অবধি নানাগ্রফার 
অশান্ত ও অভদ্র আচরণে সর্দারদিগের মনঃক্ষোভ উৎপাদন করিয়াছিলেন | রাজপদ 
লাভ করিয়া! তিনি এতদুর ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, আঁপনা'র হীন জদ্মের বিষয় ভুলিয়! গিয়া 

মিবারের শ্তদ্জাত নৃপতিগণের যোগা সন্মান বলপূর্বক ভোগ করিতে লাগিলেন; 

এমন কি বীরবর চণ্ডের কোন একটা তেজস্বী বংশধর তাহার "ছুনা” অর্থাৎ, উচ্ছিষ্ট প্রসাদ 
গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তাহাকে ঘোরতরকূপে অবমানিত করিয়াছিলেন । 

এই মাত্র উত্ত হইল যে; প্ছুন1” রাজার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ। এই ছনা পাইবার জন 
কত উচ্চপদস্থ সামস্ত ও সর্দার অন্তরের সহিত কামন1 করেন; কিন্তু তাহাদের সকলের 

কামন! সিদ্ধ হয় না। রাণার সহিত একত্রে ভোজন করিবার যে সকল সর্দারের অধিকার 

আছে, তীহাদিগের মধ্যেই কেহ কেহ সময়ে সময়ে ছুনা পাইয়া থাকেন। সাময়িক 
উতসবোপলক্ষে অথবা অন্ঠ কোন দময়ে রাণা আপন ভোজনাগারে উচ্চপদস্থ সর্দার 

সমূহে পরিবৃত হইয়া ভোজন করিতে বসেন | ত্বাহার সর্দারগণ আপন আপন 

ষোগ্যতান্থসারে যথাক্রমে তাহার চারিদিকে উপবিষ্ট হয়েন। উক্ত সময়ে রাণা বাহ গম্ভীর 
ভাব পরিত্যাগ পূর্বক সম্পূর্ণ সরল ও স্বাধীনভাবে সকলের সহিত সরস আলাপ ও সম্ভাষণ 

করিয়া থাকেন । সেই দ্দিন যাহার অদৃষ্টদেব সুপ্রসন্ন, সেই ব্যক্তিই রাজপ্রপাদ প্রাপ্ত হইয়া 

থাকে৷ রাণ! পাঁচকদ্বার! সেই মনোনীত ব্যক্তিকেই “ছুনা” প্রেরণ করেন। যখন সেই 

গ্রসাদপূর্ণ ভোজনপাত্র রাজনির্দিষট ব্যক্তির নিকট বাহিত হয়, তখন সর্দারগণ সতৃষ্ণনয়নে 
তত্প্রতি চাহিয়া! দেখেন এবং সেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির অদৃষ্টকে শত সহত্র ধন্যবাদ 
গ্রদান করিতে থাকেন। এই ছুনা! লাভ করিতে পারিলে কত সন্তরান্ত রাজপুতনৃপতিও 

আপনাকে কৃতার্থন্মন্য মনে করেন । একদা! মহারাজ মানসিংহ বীরশ্রেষ্ঠ রাণা 

প্রতাপসিংহের ছুনা লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া মিবারে যে মহানর্থ সংঘটিত 

হইয়াছিল, তাহাতেই মিবারের অধংপতনের সুত্রপাত হয়। 
বনবীর শীতলদেনী নায়ী কোন দাসীর গর্ডে জম্মগ্রছণ করিয়াছিলেন; সুতরাং 

মিবারের চিরন্তনী প্রথার অন্থসারে তিনি “পঞ্চম পুত্র” নামে অভিহিত হইতেন। 

সঙ্কটে পতিত হুইয়াই সর্দারগণ তাহাকে চিতোরের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহ! বলিয়া কি তাঁহারা তত প্রদত্ত “ছুন1” গ্রহণ করিবেন ?-_তাহা। বলিয়া কি 

পৃরীরাজের পারশব পুত্র মিবারের উচ্চ কুলোভুত সার্দিরদিগের নিকট উপযুক্ত রাজসন্মান 

প্রাপ্ত হইবেন 1--বনবীরের তাহাই ইচ্ছ| বটে; কিন্ত তাছার ইচ্ছা কে পুরণ করিবে? 
কে আপনার কুলমর্্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়! দ্বাসীপুত্রের উচ্ছিষ্টার ভোজন করিবে? পূর্বোক্ত 

চন্দাবৎ সার্দীরকে তিনি যখন ভুনা প্রদান করিলেন) তেকস্বী চন্দাবৎ তাহা সদন্তে আগ্রাহ 

করিয়।৷ বলিলেন “বাপ্পা রাওলের প্রকৃত বংশধরের নিকট প্রাপ্ত হইলে এ গ্রসাদ গৌরবের 

বিষয় হইত বটে ) কিন্তু শ্ীতলসেনী দাসীর পুত্র হস্তে ইহা গ্রহণ কর! খোদ্রতর অবমাননা 

ভিন্ন আর কি হইতে পারে 1” ফলতঃ সঙ্গগারগণ ক্রমে ত্কুষে এতদূর বিরক্ত হইলেন থে, 

অবশেষে তাহারা উদয়মিংহকে অভিষেক করিবার অভিগ্রান্ে কমলমীর দুর্গে গমন 
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করিলেন। তাঁহারা আরাৰলির গিরিপথের অভ্যন্তর হইয়া কুস্তমেরুর অভিমুখে অগ্রসর 
হইতেছেন। এমন সময়ে দেখিলেন যে, পঞ্চশত ঘোটক এবং দশ সহস্র বৃষ একত্রে নানা 

বহুমূল্য ভ্রব্যঙ্জাত বছন করিয়া ত্াহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং এক সহত্ 
ঘরোয়াল রাজপুত তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে । নিগুঢ় অনুসন্ধানের পর 

তাহারা অবগত হইলেন যে, বনবীরের ছুহিতার যৌতুকম্বর্ূপ তৎসমু্ায় বহুমূল্য পণ্যত্রব্য- 
জাত কচ্ছ-প্রদেশ হইতে বাহিত হইতেছে । শুনিয়া সর্দীরগণের আর আনন্দের 
সীমা রহিল ন1। তাহারা অবিলম্বে সেই সহস্র ঘরোয়াল রক্ষকের উপর কুদ্ধসিংহের ন্যায় 

পতিত হইয়া! তাহাদিগকে সংহার করিলেন এবং সেই সমস্ত দ্রব্যজাত হস্তগত করিয়| 
উৎফুল্ল হৃদয়ে উদয়সিংছের সম্মুথে উপস্থিত হইলেন। এই সমস্ত লুন্টিত প্রব্যসমূহ 
সংকার্ষ্যেই বায়িত হইল । ঝালোরের শনিগুরু সর্দীরের ছুহিতার সহিত উদয়সিংহের 
বিবাহোপলক্ষে তৎ সমস্ত বিশেষ উপকারে আসিল। বীরবর হামিরের নিষেধবাক্য 
উপেক্ষিত হইল বটে, কিন্ত তাহাতে মিবারের একটা মহোপকার সাধিত হইল । মালদেবের 

পুত্র শনিগুরু বনবীর গিহেলাটকুলে যে কলঙ্ককালিম! অস্কিত করিয়! দিয়াছিলেন, আজি 

তাহার বংশধর, রাষ্্রাপহারক শিশোদীয় বনবীরের গ্রাস হইতে মিবারসিংহাসন উদ্ধার 
করিয়। সেই কলঙ্ককালিমার অপনয়ন করিলেন । ঝালোর-জনপদের অন্তর্গত বাহ্লিনামক 

স্থানে শুভ পরিণয়-ব্যাপার সমাপিত্ত হইল । রাজস্থানের ছুইটা সর্দার ভিন্ন আর আর সমস্ত 

রাজপু্র, সর্দার ও সামস্তই এই মাঙ্গলিক উৎসবে নানাপ্রকার উপহার দ্রব্য প্রেরণ 

করিয়া সানন্দে যোগদান করিলেন । যে ছুই সর্দার সেই মহোৎসব-ব্যাপারে যোগ 

দান করিল না, তাহাদিগের একজনের নাম মালোজি; অপর শোলাঙ্কিকুলোৎপন্ন 

তাহার নাম ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়না । মিবারের প্রধান প্রধান সর্দারগণ 

এবং রাজস্থানের সমস্ত রাজপুতনৃপতি যে সমারোহে মহোলাদ সহকারে যোগদান 

করিলেন, তাহাতে সেই ছুই সামান্য সর্দার সহানুভূতি প্রকাশ করিল না কেন ?--অবশ্ঠই 
তাহাদের কোন ছুরভিসন্ধি আছে। তাহাদিগের সেই রাজাবমাননার উপযুক্ক প্রতিফল 
গ্রদান করিৰার জন্য সর্দীরগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আত্মরক্ষার উপায়াস্তর 

না দেখিয়া তাহার! বনবীরের নিকট আশ্রয়গ্রহণ করিল । তখন বনবীর তাহাদিগকে 

রক্ষা করিবার অভিগ্রায়ে সসৈন্যে সেই সার্ীরকুলের সম্মুখীন হইলেন; কিন্ত তিনি 

সেই হতভাগ্যদ্বয়কে রক্ষা করিতে পারিলেন না । মালজি নিহত হুইল এবং শোলাস্কি 

অন্ত উপায় না দেখিয়! অবশেষে উদয়সিংহের বশ্ঠতা শ্বীকার করিল। হুততাগা বনবীরের 
সহায়সম্বল ক্রমে ক্রমে হীন হুইয়! পড়িতে লাগিল; তাহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব 

সকলেই ত্বাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল;--তাহার ভাগ্যগগন ক্রমে ক্রমে ঘোর 
ঘনজালে আবৃত হুইয়! পড়িল। তথাপি তিনি জীবনতোধিণনী আশাকে ত্যাগ করিতে: 
পারিলেন ন!। উদয়সিংহের “সমস্ত উদ্যোগ ও আয়োজন ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে 
তিনি রাজধানী মধ্যে সদর্পে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার সকল অভিপ্রায়ই 
শিক্ষণ হইয়া গেল। তাহার মন্ত্রী নব-বলদংগ্রহের ব্যপদেশে রাজকুমায়ের এফ সহশ্র 



২৪৮ রাজস্থান। 

বিক্রান্ত সৈনিককে ছুর্ণ মধ্যে প্রধেশ করিতে দিলেন । ছুর্গে প্রবেশ করিবামাত্র 

তাহার! দ্বাররক্ষকদিগকে আক্রমণ করিল এবং তাহাদিগকে সংহার করিয়া ছুর্গশিরে 

উদয়সিংহের জয়পতাকা স্থাপিত করিল। অচিরে দত ও নাগরিকগণ নাগর! ধ্বনিত 

করিয়া উদয়সিংহের সিংহাসনারোহণ ঘোষণা করিয়া দিল। কিন্তু কেহই বনবীরের প্রতি 

কোনরূপ অত্যাচার করি না। আপন ধনসম্পত্তি ও পরিবারবর্গ লইয়। তিনি নিরাপদে 

দক্ষিণাপথে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । তথায় কালক্রমে তাহার যে সমস্ত সস্তানসস্ততি 

সমুদ্ভূত হইল, তাহারাই নাগপুরের ভনঞ্লনামে অভিহিত হইয়া থাকে। 

জয়োৎফুল্ল সর্দারগণ সম্বৎ ১৫৯৭ (খৃঃ ১৫৪১-২) অব্ধে উদয়সিংহকে চিতোরসিংহাসনে 

অভিষেক করিলেন। তীহার অভিষেকে রাজ্যের আপামর সাধারণ সকলেই পরমানন্দে 

পুলকিত হল; নগরের গৃহে গৃহে নৃত্যগতাদি ও নানাপ্রকার আনন্দোৎসব হইতে 

লাগিল। যে কমলমীরের শান্তিময় শৈলশিখরে উদয়সিংহের শৈশবের অজ্ঞাতবাস-কাল 

অতিবাহিত হইল, আজি তিনি তাহা হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া রাজধানীতে আগমন 

করিলেন। কুস্তমেরুবাসিনী কোকিলকণ্ঠী রাজপুতললনাগণ সুমধুর স্বরে গান করিতে 

করিতে রাজকুমারকে বিদায় দিলেন ; এবং স্ততিবাদক ভট্ট, চারণ ও বন্দিগণ মনোহর 

আগমনী সঙ্গীত করিয়া তাহাকে চিতোরে অভ্যর্থনা করিলেন। সেই উৎসব-বারে 

যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়াছিল, আজিও তৎসমুদয় শ্রুত হইয়া থাকে; আজিও ভগবতী 

ঈশানীর সা্ধৎংসরিক উৎসবের সময় রাজপুত মহিলাগণ একত্রে সেই সমুদ্ায় সঙ্গীত গান 

করির। থাকেন । কিন্তু বীরবর সংগ্রামসিংহের শোচনীয় অধঃপতানের সহিত মিবারে 

যে কালনিশা আগমন করিল, তাহা আর প্রভাত হইল না। তাহা রত্ের প্রচণ্ড শুদ্ধত্যে 

বিক্রমজিতের হীনজনোচিত ঘোরতর অবিবেকিতায় এবং বনবীরের অযোগ্যতায় ক্রমে 

ক্রমে গভারতর হইয়া উঠিল) অবশেষে উদয়সিংহের কাপুরুষতায় তাহা পু্ৃতা প্রাণ 

হইল! এরূপ ঘটনা মিবার-ইতিহাসের কলঙ্কঃ ইহাতে মিবারের একটা চিরন্তন 

নিয়মের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়' | রাজার পর রাজা মিবারের শাসনদও 

পরিচালন করিয়াছেন) মিবার-সিংহাসন কখনই শূন্য থাকে নাই; কিন্তু একজন 

জারজের পর একজন কাপুরুষ নৃগতির হস্তে এত দিন শিশোদীয়কুলের শাসনদণ্ড কথনই 

সমর্পিত হয় নাই; আজি মিবারের ছুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাই ঘটিল! উদয়সিংহ কাপুরুষ 

মিবারিংহাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য । তাহার কাপুরুষতা ও অযোগ্যতার সহিত তুলনা 

করিতে গেলে রাণ। রক্পের ও বিক্রমজিতের দোষনিচয় গুণ বলয়! প্রতীয়মান জী 

সেই কাপুরুষ ও অযোগ্যতা-নিবন্ধন মিবার-রাজ্যের মহৎ জাতীয় জীবন চিরতরে 

বিনষ্ট হইয়া! গেল। যে মিবার এতদিন অজেয় বলিয়া লোকসমাজে প্রথিত হইত; 

আজি তাহার সে গৌরবের অপলোপ সাধিত হইল! 

মহাকবি টাদরভট্ট বলিয়াছেন,-“রমণী অথবা অপ্রাপুব্যবহ্থার বালক যে দেশের 

শাঁসনদণ্ড পরিচালন করেন, সে দেশের কিছুতেই মঙ্গল নাই 1” কিন্তু হতভাগিনী 

মিবার-ভূমিতে উক্ত দুইটা ছুর্নিমিত্তই এক মঙ্গে সংঘটিত হওয়াতে তাহার অমগ্গলরাশি 



মিবার ২৪৯ 

পূর্ণ মাত্রায় পরিবর্ধিত হইয়া উঠিল। উদয়সিংহের কিছুমাত্রই রাজগুণ ছিল না । এমন 

কি যেসাহসিকতা ও বীরবিক্রম গিহ্লোটকুলের প্রধানতম ধর্ম, তাহার কণামাত্রও 

তাহাতে ছিল না; সুতরাং তিনি একজন অতি অপদার্থ-_-অকর্ণা রাজপুত-কুল কলঙ্ক ! 

উদয়সিংহ যেব্ধপ বিলাসপ্রিয় ও আলস্ত-পরতন্ত্র; তাহাতে যদাপি তিনি সদাশয় হুমায়ূনের 

শাসনকালের মধ্যে অথবা পাঠানদিগের রাষ্ট্রবিগ্লব-সময়ে জীবন কাটাইতে পারিতেন, 

তাহ! হইলে মিবার-রাজ্যের তত কিছু বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইত না। কিন্তু সমগ্র 

রাজস্থানের ছুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইল না। উদয়সিংহের অভিষেক-জনিত আননরোলে 
যে বতমর কুস্তমেরুর মেঘষণ্ডিত প্রসাদসমূহ প্রতিধ্বনিত হুইয়া উঠিল; সেই বৎসরেই 

ভারত্তের মরুভূমিমধ্যস্থ অমরকোটের উচ্চতম সৌধচুড় হইতে ভারতের রাজলম্ী সহসা! 

করুণ-নিনাদে রোদন করিয়া উঠিয়া! রাজপুতদর্পহারী আকবরের জন্ম-ঘটনা ঘোঁষণ! 

করিয়া দ্রিলেন। সেই ঘোষণা শ্রবণ করিয়] সমগ্র ভারতভূমি যেন এক তীষণ ভূকম্পনে 

কম্পিত হইয়া! উঠিল) মিধারের গৃহে গৃহে যেন কি এক প্রকার অশ্রুত-পুর্রব রোদনধ্বনি 

উত্থিত হইল! সে রোদনধবনি আর থামিল না । কেননা আকবর গ্রচও ধূমকেতুর 

ন্যায় বদ্ধিত হইয়া মমগ্র ভারতভূমিকে ষে এক কঠোর দাসতশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন, 

তাহা শরীপ্র উন্মুক্ত হইল না । তাহার কঠোরতর আলিঙ্গনে হিন্দুজাতির অস্থিমজ্ঞা চূর্ণ ও 

নিপ্িষ্ট হইয়া! গেল) হিন্দসস্তানের নিদারুণ_-শোচনীয় অধঃপতন হইল! সে অধঃপতন 

হইতে ভারত আর উঠিতে পারিল না! কালের সর্ধক্ষয়কর-করম্পর্শে সে শৃঙ্খল আজি 

অধিক পরিমাণে ক্ষয়িত হইয়! গিয়াছে ; তথাপি তাহার ঘোর ঘর্ষণে হিন্দুজাতির সর্ধাঙ্গে 

যেঅসংখ্য ক্ষতমংঘা উিত হইয়াছে, তাহা কে আরোগ্য করিয়া দিবে? সে সমস্ত 

ক্ষত শুদ্ধ বহিরঙ্ষে নহে, তাহা হৃদয়ের অন্তত্তম প্রদেশ পথ্যন্ত আগ্রমণ করিয়াছে! সেই 

সমস্ত বিষম শোণিত-শোষক ক্ষত হইতে হতভাগ্য ভারতসস্তান কখন কি নিষ্কৃতি পাইবে? 

কখন কি তাহার! নিরাময় হুইয়। স্বাধীনভাবে স্থুখসমীরণ সেবন করিতে পাইবে 1 

বলিতে পারি না। যে জাতি দীঘকাল বিপুল গৌরব ও স্বাধীনতা সম্ভোগ করিরা 

একখার শোচনীয়রূপে অধঃপতিত হয়, সেজাতি কি আর উত্খিত হইতে পারে? থে 

পবিত্র বীধ্যবন্ছির প্রভাবে রাজপুতগণ চিতোরের ছুর্গপ্রাকার এবং গ্রীকগণ থার্মোপোলীর 

গিরিপথ রক্ষা করিতেন, তাহা কি আর তাহাদিগের দাসত্ব-পীড়িত নিজ্জীব হৃদয়ে উদ্দীপিত 

হইয়া! উঠিবে ?-_-বলিতে পারি না ।__ ইতিহাস ইহার উপযুক্ত উত্তর দান কগিবে। 

ভারতের বিশাল মরুভূমির মধ্যস্থিত একটা ছায়াকু্জের অত্যন্তরে.অমরকোট স্থাপিত। 

ইহা আলেকজন্দার-বর্ণিত প্রাচীন শগদ্িদিগের * পুরাতন আবাদ-নিলয়। আকন উক্ত 

অমরকোটেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তাহার জন্মকালে হুনায়ুনের ছুদশার সীমা ছিল 

না। হুমাযুন তখন রাজ্যত্রষ্ট হইয়া আত্মজীবনরক্ষার্থ ইতস্ততঃ পলায়ঙ্গে নিরত। হস্তক্থলিত 

রাজ্য আর যে পুনর্লাভ করিতে পারিবেন, তখন তাহার কিছুমাত্রই সম্ভাবনা ছিলনা । 
পি পাপা সপ পিপিপি 

্ প্রমারকুলের অন্কতন শাখ। শৌদাগণ এই নামে অভিহিত হইয়। থাকে । 

শ ১৫৪২ ্ষ্টাব্ । 



২৫০ : রাজস্থান। 

রাজাসনে আরোহণাবধি ক্রমাগত দশবৎদর ধরিয়] হুমায়ুন আপনার গ্রতিদব্দী ভ্রাতগণের 

সহিত অবিশ্রাস্ত ঘোরতর বিবাদে জড়িত হয়েন। তাহার ভ্রাতুগণ এক একটী স্বতন্ত্র 

স্বতন্ত্র রাজ্যে অভিষিক্ত ছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের মনস্তষ্টি সাধিত হয় নাই। 
দুর্দম দুরাকাজ্ষার বশবর্তী হইয়! তাহার অগ্রজের হস্ত হইতে দিল্লি দিংহাসন কাড়িয়া 

লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্ত অচিরে তাহারা সেইরূপ ছুর্লিক্সার উপযুক্ত 
প্রতিফল প্রাপ্ধ হইলেন ৷ পাঠানবীর দুর্দর্ষ শের শাহ প্রচণ্ডবেগে উত্থিত হইয়া 

তাঁহাদিগের সকণকেই অধঃপাঁতিত করিলেন এবং শাকতীয় বাবরের সিংহাসন বিপর্যাস্ত 

করিয়। তদুপরি পাঠানের প্রভূত্ব স্থাপন করিলেন । 

যে দিন কনোজের যুদ্ধে ভারতের রাজমুকুট হুমাযুনের মন্তক হইতে ম্বলিত হইয়া 
গড়িল, সেই দিন তাহার এক ঘোরতর বিপদের হুত্রপাত হইল; সেই দিন তাহার 
বিজয়ী প্রচণ্ডশক্র তাহার পশ্চাদনুসরণ পূর্বক তাহাকে নিদারুণ রূপে নিপীড়ন করিতে 

লাগিল। তিনি কোথায়ও শাস্তি পাইলেন না! তিনি যেখানে পলায়ন করিলেন) 

সেই খানেই দুদ্র্ষ বৈরী তাহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল । তিনি যমুনার পুলিনশোভী 
স্থরনগরী আগরা হইতে সুদুর লাহোরে পলায়ন করিলেন; ছূর্ভাগ্যবশত্ঃ সেখানেও 

নিষ্কৃতি পাইলেন না; দুর্জয় শক্রর প্রচণ্ড রোষানল বজাগ্রিক্ূপে সেখানেও তাহাকে 
আক্রমণ করিল। অবশেষে নিরুপায় হইয়া আপনার পরিবারৰর্গ ও কতিপয় বিশ্বস্ত 

অন্ুচর সমভিব্যাহারে তিনি সিন্ধুরাজ্যে উপনীত হইলেন। পথিমধ্যে তাহার কষ্ট ও 

যন্্ণাঁর ইয়ত্তা রহিল না। অনাহারে, অনিদ্রীয়,। কঠোর পথশ্রমে এবং বিষময়ী চিন্তার 

কঠোরতর বিষদংশনে বীর হুমায়ুন নিরন্তর নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। সে সময়ে সেই 
অপরিচিত দূরদেশে কেহই স্তাহাকে আশ্রয় দিল না । ছুই এক জন হিন্দুনরপতি ছুই 
এক দিনের জন্য তাহাকে আশ্রয়দান করিয়া! অবশেষে বিদুরিত করিয়া দিল। হুমায়ূনের 

অদৃষ্ট গগন ক্রমে ক্রমে ঘোরতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া! পড়িতে লাগিল। তাহার 
আশালতা সমূলে উৎপাটিত হইবার উপক্রম হইল। তথাপি তিনি মুহূর্তের জন্ত নিরুৎসাহ 
হইলেন না। সাহসে তর করিয়া যথাগাধ্য বলসহকারে তিনি মুলতান ও সাগরতট 

পর্য্যন্ত সিদ্কৃতীরবন্তী সমস্ত ছুর্গ গুলিকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিলেন) কিন্ত সকল 

চেষ্টাই বৃথা ৷ দুরস্ত শনির বিশ্বদাহী বিদ্বেষানলে তাঁহার সকল যত্ব-সকল উদ্যম নিক্ষল 

হইয়া গেল! এই সঙ্কটফালে অসহা ও ঘোরতর কষ্ট্যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া তাহার 

সমভিব্যাহারী কতিপয় সৈনিক ও অনুচর বিদ্রোহী হইয়। উঠ্িল। তখন হুমাঘুন 

উভয়দস্কটে পতিত হইলেন / যে অস্চরগণ অনাহারে, অনিদ্রায়, কঠোর পথশ্রমে এতদিন 
তাহার সহিত সমান কষ্ট, সমান যন্ত্রণা সহা করিয়া আদিল, আজি তাহাদিগকে বিদ্রোহী 

হইতে দেখিয়া! হুমায়ুন নিদারুণ মনোবেদনায় নিপীড়িত হইলেন। তাহারা আর তাহার 

অন্ুগমন করিতে শ্বীকৃত হইল না। অগত্যা! হুমায়ুন তাহাদিগকে সেই স্থলেই পরিত্যাগ 
করিয়া স্বয়ং কঠোর অদৃষ্টের কুটিল তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। তাহার! যথায় 

ইচ্ছা_গমন করিল) কেহ প্রচণ্ড ক্ষুৎপিপাসা ও পথশ্রমে কাতর হইম্বা পথিমধ্যেই 



মিবার । | ২৫১ 

নত্রণাপীড়িত জীবনের পর্ধযবসান করিল; কেহ বা যবনদ্বেধী হিন্দুদিগের শরণাপন্ন হইয়া 
শাস্তিলাঁভ করিতে সক্ষম হইল। কিন্তু হুমায়ূনের, কি ?- যিনি একদা! সমগ্র ভারতবর্ষের 
অধীশ্বর ছিলেন; একদা! অসংখ্য নরনারীর ভাগ্যস্কত্র ষাহার করধৃত ছিল, আজি কিন! 

তিনি আত্মজীবনরক্ষার্থ অনাথের ন্যায় দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতে লাগিলেন ? ধন্য 
বিধাত! তোমার কুটবিধান! তোমার কুটিল বিধানানুমারে আজি রাজ্যোশ্বর পথের 

ভিখারী ! তাহার অসীম যশোগৌরব তদীয় প্রচণ্ড শক্রর ক্রীড়া-কন্দুক ! 
হতাশ্বীস হুমায়ুন অবশেষে যশলীর ও যোধপুরের নৃপতিদ্বয়ের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা! 

করিলেন কিন্ত দুঃখের বিষয় তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কেহই তাহার প্রার্থন। গ্রাহা 

করিলেন নাঁ। আশ্রয় দান কর! দূরে থাকুক, যোধপুরের নৃপতি ক্রুরহৃদয় মালদেব সেই 

বিপনন দশাতেই তাহাকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । একথা কতদূর সতা, তাহা 
আমরা অবধারণ করিতে পারি না; কেনন ভট্টগ্রন্থে এতৎসন্বন্ধে কোনরূপ বিবরণই 

পরিলক্ষিত হয় না; একমাত্র ফেরিস্তাতেই ইহার বিস্তৃত বৃভাত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 

যাহা হউক, সুধীর হুমায়ুন স্বকীয় অদ্ভুত পরিণাম-দর্শিতার গুণে হিন্দুরাজের সে ষড়যন্ত্র 

নিষ্ষল করিয়! দরিয়া আবার ভীষণ মরু-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। সেই অগ্নিময় বিশাল 
প্রান্তরে তাহার যন্ত্রণার আর সীম! পরিসীমা! রহিল না। সেই নিদারুণ যন্ত্রণায় তাহার 

জীবনোপম! স্তকুমারী ললনাকুলও কঠোরব্ধপে নিপীড়িত হুইতে লাগিলেন! যদ্দি ০ 

সমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা একাকী তাহাকেই সহ করিতে হইত, তাহা হইলে তিনি তাহাতে 
মুহূর্তের জন্যও কাতর হইতেন না; কেনন1 তিনি পিতার স্সেহগ্তণে বিপদকে সহা করিতে 

শিক্ষা! করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা ত হইল ন1!__াহারা তাঁহার জীবন; ধাহার পূর্বে 
কখন ও হুর্ষ্যের মুখ অবলোকন করেন নাই, ক্ষুধাতৃষ্ণা ধাহাদ্িগকে পীড়ন করিতে পারে 

নাই, আজি হূর্ভাগ্যবশতঃ সেই কোমলকলেবরা রাজমহ্ষীগণ অগ্নিময়ী মরুভূমিতে 

পতিত হইয়া ভীষণতম যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতেছেন) ইহা দেখিয়া কাহার হৃদয় কাতর 
না হইয়! থাকিতে পারে ?1 কে ন] হুমায়ূনের সহিত একপ্রাণ হইয়া তাহাদিগের জন্ত 

ছুই বিন্দু অশ্রপাত না করেন? কিন্তু সে ভীষণতম সঙ্কটে হুমায়ুন মুহূর্তের জন্য অধীর 
হয়েন নাই। অধ্ধীর হইলে হয় ত তাহাকে সেই মরুভূমিতেই সপরিবারে ,বিনষ্ট হইতে 
হইত। কিন্তু তিনি ধীরতা, সহিষ্ণুতা, পরিণাম-দর্শিতা প্রভৃতি প্রকৃত পুরুষোচিত 
গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়। সেই সন্কট হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়। আবার ভারত- 
সিংহামন লাভ করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। তাহার অসীম গুণরাশির বিষয় চিন্তা 
কৰিলে তাহার সেই ছূর্দশার জন্ত অশ্রু বিসর্জন ম] করিয়া থাকিতে পারা যায় নাঁ। সেই 
শোচনীয় দুর্দশার একটা প্রদ্দীপ্ত চিত্র প্রসিদ্ধ ফেরিস্তাগ্রস্থে * সুন্দররূপে চিত্রিত আছে। 

* “রজনী দ্বিপ্রহরকালে স্বীয় অস্বে আরোহণ পূর্বক হুমায়ুন অমরকোট-অভিমুখে পলায়ন করিলেন । 
উক্ত অমরকোট টাটানগররীর একশত ক্রোশ ঢুরে স্থিত। হুদীর্ঘ ও অবিরাম পৎশ্রমে নিতান্ত কাতর হই! 
তাহার ঘোটকষ্ পথিমধ্যেই পঞ্চত্ব পাইল । তখন ভিনি উপামাম্বর মা দেখিয়। টার্ডিবেগ নামক অনৈক 

পারিষদের নিকট তাহার অঙ্ঘটী বাচ্ঞ্চ করিজেন। কিন্ত ছুঃখের বিষয় রাজসর্্যাদ। ভখন এতদূর হীনীবস্থাপন্ন 



২৫২ রাজস্থান। 

তদ্গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মোঁগলবীর হুমাধুনের সেই ছূর্ঘশাদর্শনে কাতর হইয়া অমর- 
কোটের সোদারাজ তাহাকে পরম যত্বসহকারে নিজ আবাসে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন । 

পপ 

হইয়াছিল ধে, নে ব্যক্তি অগ্লানবদনে রাজার যাচ্ঞা উপেক্ষা করিল !-_তাহার কঠোর হৃদয়ে অগুমাব্রও 
অনুকম্পার উদয় হইল না। এদিকে শক্রকুলের সৈনিকগণ হুমায়ুনের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার 

সন্নিকটে আসিয়। উপস্থিত হইল। তখন আত্মরক্ষার অগ্য কোন উপায় না! দেখিয়। তিনি অগত্যা একটী উদ্টরোপরি 
আরোহণ করিতে বাধ্য হইলেন। পরিশেষে নাদিন কোক! নামক জনৈক ব্যক্তি আপন বৃদ্ধা মাতাকে অশ্ব 

হইতে নামাইয়। নেই অশ্ব হুনায়ুনকে দিল এবং রাজার ইউ্টপৃষ্ঠে স্বীয় জননীকে স্থাপন'করিয়া আপনি পদব্রজে 

সেই বৃদ্ধার পাশে পাশে যাইতে লাগিল। ্ 
“যে প্রদেশ দিয়া তাহারা পলায়ন করিতেছিলেন, তাহ! উত্তপ্ত বালুকাময় ভীষণতর মরুপ্রাস্তর। ততম্মধ্যে 

কৌন জলাশয় না থাকাতে জলাভাবে সৈনিকদিগের ঘোরতর কষ্ট হইতে লাগিল। কেহ কেহ তৃষ্ণায় 

একবারে উন্নত্তপ্রায় হইয়। উঠিল ;--কেহ বা পঞ্চত্ব পাইল! তখন চারিদিকেই বীভৎস দৃশ্ত--চারিদিকেই 
ুমূর্ষ ও তৃষ্ণার্ত হততাগাদিগের মর্মভেদী আর্তনাদ ও ক্রন্দন-রোল! এই অসীম যন্ত্রণারাশি দ্বিগুণতর 
প্রবর্দধিত করিয়। সংবাদ আসিল যে, শক্রকুল অতি নিকটে উপস্থিত হইয়াছে! নেই ঘোরতর বিপদের 

সময় সুধীর হুমায়ুন অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন না) বরং উৎসাহ সহকারে স্বীয় সৈম্বদিগকে আহ্বান করিয়া 
বলিলেন “যাহার! যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে, তাহর1 এই স্থলে অবস্থিত হও, অবশিষ্ট সকলে দ্রব্যস।মত্রী ও 

সমভিব্যাহারিণী রমণীদিগকে লইয়া অগ্রবর্তী হইয়া! চল।” কিন্তু শত্রকুলের আগমনের কোন নিদর্শনই 
দেখিতে পাওয়া গেল না । তখন হুমাবুন আপন পরিবারবর্গের অবস্থা পরীক্ষা করিবার অতিপ্রায়ে পুরোভাগে 
যাত্র। করিলেন। 

“সেই বিপদের সময়ে অদ্ধকারময়ী নিশা কালরূপ ধারণ করিয়া জগৎ সংসারে উপস্থিত হইল। নেই 
রজনীর গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে হুমায়ূনের সেনা'দলের পৃষ্ঠদেশবন্তাঁ সৈনিকগণ পথভ্রান্ত 

হইয়া ভিন্ন পথে যাইয়া! পড়িল এবং প্রাতঃকালে শক্রপক্ষীয় কতিপয় সৈনিক কর্তৃক আক্রান্ত হইল। 
তাহাদিগের মধ্যে সেখ আলি নামে জনৈক সাহসী ব্যক্তি ছিল। উক্ত সেখ আলি বিংশতি জন মাত্র নির্তাঁক 
সৈনিকের সাহায্যে প্রাণপণে শক্রদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল এবং আত্মোৎস্র্টার 

মহাপুণ্যের কথ! উল্লেখ করিয়। প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত শক্রসেনার সক্মুখীন হইল। সেখ আলি একটা 
মাত্র শরপাতেই শক্রদিগের দেনাপতিকে ভূপাতিত করিল। আপনাদিগের অধিনায়ককে পতিত হইতে 

দেখিয়! শত্রসৈনিকগণ ছত্রভঙ্গ দিয়! চারিদিকে পলায়ন করিল । বিজয়ী মোগলগ্রণ তাহাদিগের অনুদরণ 

পূর্বক তাহাদিগের ঘোটক ও উষ্দিগকে কাড়িয়া লইল। তদনস্তর তাহার! আপনাদিগের গন্তব্য পথে অগ্রসর 

হইতে লাগিল । কিয়ন্দুর অগ্রসর হইলে তাহারা দেখিল যে হুমায়ুন একটী কৃপের উপরিভাগে উপবিষ্ট 
রহিয়ছেন | হ্মায়ুন অনেক অনুসন্ধানের পর সৌভাগ্যবশতঃ নেই কুপটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখ আলি 
তাহাকে দেখিতে পাইয়া পরম আনন্দিত হইল এবং আপনাদিগের ভ্রমণ ও কাধ্যবিবরণ সমন্তই তাহাকে 
বিজ্ঞাপন করিল। 

“পর দিন দেই কুগ পরিত্যাগ করিয়া হুমায়ুন সদলে অমরকোটাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্ত 

ক্রমাগত ছুই দ্বিবস ধরিয়া! কোথায়ও জলাশয়াদি ন! পাওয়াতে তাহাঁদিগের যন্ত্র! পূর্ধ্বাপেক্ষা দবিগুণতর 
বাড়িয়। উঠিল ! পর দিন তাহার! আর একটী কুপ দেখিতে পাইল; কিন্তু সেটা এতদুর গভীর যে, তাহাদিগের 
নিকট যে একটামাত্র ডোল ছিল, তদ্বার| জল তুলিতে অনেক সময় লাগিল । তখন ঢোল বাজাইয়। চারিদিকে 

এই মর্মে ঘোষণ! প্রচারিত হইল যে, বারি উত্তোলিত হইলে দকলকে পর্যায়ক্রমে একে একে জলগান করিতে 
হইবে। কিন্তু সে ঘোষণ! কে গুনিবে? সকলেই নিদারুণ তৃষ্কায় ঘোরতর নিপীড়িত! সকলেই সর্বাগ্রে 
জলপান করিবার জন্ট অতাস্ত ব্যস্ত ! হুতরাং জলপাত্রটা কৃপের অভাত্তর হইতে উত্তোলিত হইতে না হইডে 
একবারে দশ বার জন ব্যক্তি তাহার উপরে যাইয়! পড়িল। তাহাদিগের ভরে ডোলের রশ্মি ছিন্ন হইয়া গেল 

এবং সেই সঙ্গে কয়েকটা হতভাগ্য কুপাত্যন্তরে পতিত হইয়। অনতিবিলগ্েই জীবন ত্যাগ করিল। এই ভীষণ 
লোমহর্ণ কাণ্ড সংঘটিত হইবামান্র চারিদিকে মহা! হাহাকার গড়িয়! গেল! সকলেই দিদারুণ নৈরাহ্ঠ ও 

বত্রণায় নিপীড়িত হইয়া হৃদয়তেদী স্বরে অনর্গল চীকার ক্পিতে লাগিল! কেহ কেহ লোলগ্সিহবা! নিষ্কাশিত 



মিবার ২৫৩ 

সেই অমরকোটের ছায়াকুপ্াত্যন্তরে মোগলকুল-তিলক আকবর জন্ম পরিগ্রহ করেন। 
তাহার জন্মের কিছুদিন পরেই তীয় জনক সোদারাজের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্বক পারস্ত 

রাজো পলায়ন করিয়াছিলেন । কথিত আছে, হুমায়ুন জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন! এমন কি ভবিষ্যদগণনায় কোন জ্যোতির্তিদই তাহার সমকক্ষ ছিল না। 

কিন্তু ছুঃখের বিষয় তিনি সে অভিজ্ঞতার কখনও পরিচালন! করেন নাই) যদি করিতেন,__ 

যদি তিনি সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে ভবিষ্যতের গভীর যবনিকা ভেদ করিয়া জানিতে 

পারিহেন যে, যে কাল-মেঘাবলি তাহার অদৃষ্টগগনকে তখন নিবিড়তর আবৃত কিয়! 
রাখিয়াছিল, তাহা! অচিরে অন্তরিত হইয়া যাইবে, অচিরে তাহার সৌভাগ্যসর্য পুনরুদিত 
হইবে, তাহা হইলে তিনি সে সময়ে কখনই পারস্তে পলায়ন করিতেন ন1। 

স্বীয় জনক বাবরের ন্বেহগুণে হুমায়ুন বে বিপদের বিদ্যালয়ে সংসারনীতি শিক্ষা 

করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপন পুত্র আকবরকে তাঙ্াতেই নিয়োজিত করিলেন । অদৃষ্ট- 
চক্রের ছুর্নিবার পরিবর্ডনে পদচ্যুত হুমায়ুন দীর্ঘকাল ধরিয়া কোথাও স্থিরভাবে কালবাপন 

করিতে পারেন নাই । ভারতবর্ষ হইতে পলায়নের পর ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর তিনি 

দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া! বেড়াইতে লাগিলেন ; কখন পারস্ত-রাজসভায়, কখন স্বীয় 
পিহৃপুরুষগণের প্রাচীনরাজো, গান্ধারের শৈলপ্রদেশে এবং কথনও বা কাশ্রীরের দেব. 

কাননময় গিরিব্রজের উপরিভাগে অদৃষ্টের কঠোর অনুশীসন বহন করিয়া ধীর ও 

মহিফুভাবে অবস্থিতি করিলেন । এই দ্বাদশ বৎসরের মধ ভারতের আধিগত্য লইয়] 
শপ, পাপী শশী পিপিপি শিশিস্প্পগ 

করিয়! বীভৎমভাবে উত্তপ্ত বালুকা [রাশির উপরে অবলুষ্ঠিত হইতে আরম্ত করিল! আবার কেহ বা উন্মত্তের 

যায় কুপমধো সম্প প্রদান করিয়! স্বপ্পাকীলের মধ্োই প্রাণতাগ করিল! হায়! পদচ্যুত হতভাগা হুমারুন 

আপনার কতিপয় বিশ্বস্ত অনুটরের সেই হৃদয়বিদারক শোচনীয় অবস্থা দশন করিয়া ন1 জানি কি ছুর্বিনহ 

বন্ণায় নিপীড়িত হইয়াছিলেন ! 
“তৎপর দিবস উহার! একটা জলাশয় প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত? তাহাতে তাহাদিগের যন্ত্রণারাশি 

দিগুণতর প্রবর্দিত হইল ! তীহাদিগের উষ্ট,গুলি বছ দিবসাবধি বিন্ুমাত্রও বারিপান করিতে গায় নাই; 

হতরাং নিকটে জলাশয় দেখিবামাত্র তাহার! অপ্রতিহত বেগে তন্মধ্যে যাইয়া নিপতিত হইল এবং একবারে 

এত অধিক জল পান করিয়া ফেলিল যে, তাহার! প্রায় সমস্তই তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল! ইহা দেখিয়া উপস্থিত 
বাক্তিগণের হৃদয়ে অণুমাত্রও ভীতির উদ্য় হইল না। তাহার|ও অচিরকালমধো যথেচ্ছাক্রমে জলপান করিয়া 
লইল। অকম্মাৎ ভাহাদিগের হদয়ে কি এক বিষম বাথা সঞ্ভাত হইল এবং দেখিতে দেখিতে অর্ধাঘণ্টার মধ্যে 

তাহাদিগের অনেকগুলি সেই স্থলেই প্রাণতাগ করিল! 

“এই অঞ্রত-পূর্ব লোমহর্মণ কাণ্ডের অভিনয়ের পর হতাবশিষ্ট কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত শোকার্ত 

হুমায়ুন অমরকোটনগরে উপস্থিত হইলেন। তত্রতা অধিপতি অতি সদয় ও সহ্ধদয়। তিনি তাহাদিগকে 

অতি যত্রসহকারে গ্রহণ করিলেন এবং যাহাতে তাহাদিগের মকলের ক্লেশ দুর হয়, তদ্ধিষয়ের বিশেষ অনুষ্ঠান 

করিলেন । 

“নেই অমরকোটনগরে ৯৪৯ হিজিরা, ৫ই রিজিব রবিবার দিবসে হামিদ| বানুবেগমের গর্ভবাস পরিত্যাগ 

করিয়৷ রাজকুমার শ্রীমান আকৃবর পৃথিবীতলে অবতীর্দ হইলেন । পুত্রের মুখকমল দেখিয়। হুমায়ূনের নকল 
যন্ত্র দূর হইল । তিনি পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং অমরকোটাধিপতি রাজ! 

রাগার আশ্রয়ে আপন পরিধারবর্গকে রক্ষ। করিরা ০৪ সেবাধলের নাহায্যে বিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধষাত্রায় 
ৰাইঙ্গত হইলেন” 

[0০কা+8 [61181)18. 



২৫৪ রাজস্থান। 

পাঠানখিংহের উত্তরীধিকারিগণের মধ্যে ঘোরতর বিপ্লব ও সংঘর্ষ সমুদ্ভুত হইল । ক্রমান্বয়ে 
ছয়জন পাঠান নৃপতি স্বশ্নকালের জন্ত দিল্লির শীসনদণ্ড পরিচালন করিয়া ইহলোক হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। উক্ত ছয়জন যবনরাজের শাসনকালে উত্বরাধিকারিত্বের চিরস্তন 

বিধির সম্পূর্ণ ব্যভিচার হইয়াছিল। তীহাদিগের মধ্যে যাহার বিক্রম অধিক) তিনিই 
রাজসিংহাসন অধিকার করিতে সঙ্গম হইয়াছিলেন। যৎকালে হুমায়ুন কাশ্মীরের সন্নিকটে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন সেকান্দার দিল্লির সিংহাসনে সমারূঢ হুইয়শ স্বীয় ভ্রাতৃগণের 

সহিত ঘোরতর অন্তর্বিপ্লবে জড়ীভূত। তীহাকে সেইরূপ গৃহবিচ্ছেদদে উদ্বেজিত দেখিয়া 
চতুর হুমাঘুন স্বার্থসাধনের উপযুক্ত স্বযোগ ও স্থৃবিধার প্রতীক্ষা করিতে লাগ্িলেন। 

অল্লকালের মধ্যেই তাহার শুভ অবসর উপস্থিত হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন সেই 
অন্ত্বিগ্রহ ক্রমে ক্রমে সেকান্দারের পক্ষে সর্বনাশকর হুইয়। উঠিতেছে। তখন তিনি 
অবিলম্বে সিন্কুনদ পাঁর হইয়। সদলে সেকান্ীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রী করিলেন। তাহার রণ- 
তর্ধ্যের প্রচণ্ড নির্ধোষে হতভাগা পাঠানরাজের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল! তিনি বুঝিতে 
পারিলেন যে, অনর্থকর গৃহবিবাঁদই উপস্থিত বিপদকে আমন্ত্রণ করিয়! আনিল! কিন্ত 

সেকান্দর তাহাতে অণ্মাত্রও নিরুৎসাহ না হইয়া! হুমায়ুনের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিবার 

অভিগ্রায়ে একটা বিশাল সেনাদল সংগ্রহ পূর্বক আপন ভীষণ প্রতিদবন্দবীর অভিমুখে ধাবিত 
হইলেন। শরহিন্দ নামক স্থানে উভয়দলে পরস্পরের সম্মুখীন হুইয়। দণ্ডায়মান হইল 

হুমায়ুন স্বীয় তরুণ তনয় আকবরকে এই যুদ্ধে সেনাপতিপদে অভিষেক করিয়। যুদ্ধ আর 

করিতে অনুমতি দন করিলেন। অচিরে উভয়দলে ঘোরতর সংগ্রাম সমারন্ধ হইল। 

একদিকে সাগরদদৃশ বিশাল পাঠানবাহিনীর প্রচণ্ড উচ্ছীস, অপর দিকে সমরবিশারদ 
কতিপয় নির্ভীক মোগলবীরের বিম্ময়কর রণাভিনয় । তরুণবীর আকবরের তেজস্বী 

আচরণে সমরানল দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ডতেজে প্রজ্বলিত হুইয়! উঠিল! আকবর 
বালক!--তথখন তাহার বয়ংক্রম দ্বাদশ বর্ষমাত্র। রণপ্ডিত প্রাচীন সৈনিকগণ যুদ্ধক্ষেত্রে 

তাহার তদ্রুপ বীরতা ও তেজস্বিতাকে সর্ব প্রথম উন্বস্ভত। বলিয়! মনে করিয়াছিল, কিন্ত 

যুদ্ধ যত প্রচণ্ড হইতে লাগিল, ততই সেই তরুণ মোগলবীরের অদম্য বীরত্ব ভীষণতর বেগে 
উচ্ছসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তদর্শনে সকলেরই হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল; 
সকলেই তাহার সেই অপুর্ব বীরত্বে অন্থপ্রাণিত হইয়! উন্মত্বের ন্যায় শক্রর বিশাল 
অনীকিনীর দিকে প্রচগ্ডতেজে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদিগের-_সেই কতিপয়মাত্র 

ব্যক্তির-প্রচণ্ড বীরত্বসম্মুখে অগণ্য পাঠান সৈন্য মথিত, বিমন্দিত ও খণ্ড বিথপ্ডিত হইয়া 
ভূতলশায়ী হইল! | 

আকবর জয়ী হইলেন। এই মহৎ জয়ার্জজন তাহার ভবিষ্যৎ যশোগৌরবের স্ুচন! 
স্বরূপ। তত অন্নবয়সে সেইরূপ অনীমবীরঘ্ব প্রকাশ করাতে তিনি স্বীয় পিতামহ 
বাবরের ন্যায় খ্যাতিলা্ত করিতে পারিয়াছিলেন। কেনন!। বীরবর বাবর ঠিক সেই 
স্বকুমার বয়সেই অগণ্য ঘোরতর বিস্ব ও বিপত্তির বিরুদ্ধে স্বীয় পৈতৃক রাজ্য ফরগণার 
সিংহাসনে আপনাকে দ ও অটল রা্থতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এক্ূপ জনকের ওরসে 



মিবঁর ২৫৫ 

জন্মগ্রহণ করিয়া এবং উক্তরূপ পুক্ররত্ব গ্রাণ্ত হইয়! হুমাযুনও আপন ষোগ্যতাঁর পরিচয় 
দিয়াছিলেন। সেই দিন__ সেই শরহিন্দ-পমরক্ষেত্রে স্বীয় পুত্রের বিজয়গৌরবে গৌরবান্থিত 
হইয়া তিনি সাননে দিল্লিসিংহাসন পুনরধিকার করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে 
গৌরব-সস্তোগ তাহার ভাগ্যে অধিক দিন ঘটিয়! উঠিল না। দিল্লি-সিংহাসনে পুনরারূঢ 
হইবার অগ্নকাল পরেই তিনি একদা আপনার পুস্তকালয়ের উচ্চতম সোপানমঞ্চ হইতে 
পতিত হইয়া পঞ্চ প্রাপ্ত হইলেন। তীহার সেই শোচনীয় মৃতার কারণ অনুধাবন 
করিয়া দেখিলে পাশ্চাত্য দেশের একটা মহৎ ভ্রম অনায়াসেই বিদুরিত হইতে. পারিবে। 
অনেক পাশ্চাত্য পঙিত প্রাচ্য নৃপতিদিগকে মূর্ধ ও বিলাসপ্রিয় মনে করিয়া ঘ্বণা করিয়া 
থাকেন! ফলতঃ ইহা তাহাদের একটা মহৎ ভ্রম। তাহারা পূর্বদেশীয় নরপতিগণের 
আত্যন্তবীন অবস্থা সম্যক আলোচন1 না করিয়াই এরপভ্রমান্ধ অবিবেকী সংস্কার হৃদয়ে 
পোষণ করিয়া থাকেন। হুমাযুন স্ববংশীয় নৃপতিগণের ন্যার কেবল বিদ্যান্ুরাগী ছিলেন না) 
এমন কি তাহার স্বকীয় বিদ্যাবন্তা ও পাঞ্চিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বদি 
সেই শাকভীয়বংশীয় নরপতিগণের বিদ্যাবত্তা ও পাগ্িত্যের সহিত ভীহাঁদিগের মমকালীন 
পাশ্চাত্য নরগতিগণের উক্ত অপূর্ব গুণের তুলনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত 
হুপতিকুলের বিশৈষ প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হইবে । এমন কি যে ভূবনবিদিতা মহারাণী 
এলিজাবেথ ও যে স্থবিখ্যাত ফরামীরাজ চতুর্থ হেনরির বিদ্যাপ্রিয়তার গৌরবভাতি চারি 
দিকে ধিকীরণ, সধ্যক্ আলোচন করিয়া দেখিলে তীহারাও পূর্বরদেশীয় ভূগতিকুলের সমকক্ষ 
ইইখার যোগ্য নহেন | বিশেষত: জাক্ষারতিসতীরে যে সমস্ত নরপতি উদ্ভুত হইয়াছিলেন 
তাহার! নানাপ্রকার বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কি ইত্িহাস, কি পুরাতত্ব, 
কি কাব্য, কি জ্যোতিস্তত্ব, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্শনীতি ও রণনীতি প্রভৃতি যে কোন 

্রকষ্ট বিদ্যা বল, সমস্তগুলিতেই ইহাদের পারদর্শিতার সুস্পষ্ট পরিচয় পরিলক্ষিত হইয়া 
থাকে। ইহাদিগের এরূপ অন্তত বিদ্যাবত্তার বিষয় তাবিতে গেলে হ্বদয় স্বতই তক্তি ও 
প্রীতিরষে পরিপ্লুত হইয়া যায়। 

পিতার শোচনীয় মৃত্যুর অব্যবহিত্ত পরেই আকবর পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন; 
কিন্তু সেই অভিষেকের অল্পকাল পরেই তাহার শক্রকুল দিরি ও আগরা কাড়িয়া লইয়া 
তাহাকে রাজ্য হইতে বিদুরিত করিয়া দ্িল। তখন আকবর অনন্োপায় হইয়া পঞ্চনদ 
প্রদেশের এক প্রান্তে যাইয়! আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তীহার সেইরূপ 
হীনদশা অচিরে দুরীকৃত হইল) অচিরে রণবীর বৈরাম খা তাহার হস্তচ্যুত রাজ্য পুনকদ্ধার 
করিয়া দিলেন। বৈরাম খা ভারতীয় শল্লি * বলিয়া বিখ্যাত। তাহার অসীম বিক্রম ও 

* মোগলসম্াট আকবর ও ফরানিরাজ চতুর্থ হেনরি এবং বৈ খ। ও করাসি মন্ত্রী শলি পরম্পরের 
প্রায় ননসাময়িক অর্থাৎ ইহারা চারিজনেই প্রায় এক সময়েই বিদ্যমান ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় উক্ত 
উভয় রাজ! ও উভয় মন্ত্রীর চরিত্রও প্রায় এক প্রকার । কিন্তু শল্লি অপেক্ষা বৈরাম থার চরিত্রের কিছু 
বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়। যায়। বৈরাম খ| অত্যন্ত তেজন্বী ও ন্ায়পর ছিলেন। হৃদয়ের শোণিত দানে 
তিনি ষে মোগল সাস্্াজয দৃটাতৃত করিবাছিলেম, অবশেষে তাহার! অনিষ্ট সাধনেচ্ছার় রাজবিজ্বোহী হযেন। 



২৫৬ রাজস্থান । 

দক্ষতা প্রভাবে আকবর স্বীয় সিংহাসনকে পর্বতের ন্যায় দৃঢ় রাখিতে সক্ষম হইলেন। 

কল্সি, চন্দেরি, কলিগ, সমগ্র বুনেলথণ্ড ও মালব অল্লকালের মধ্যেই তাহার বিরাটরাজ্যের 

অন্তভূক্ত হইল। অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণবীর আকবর সেই বিরাটরাজ্যের একাধিপত্যে 
অধিরূঢ় হইলেন । 

বিশাল ভারতপাঁআাজ্যের একাধিপত্যে আরূঢ় হইবার অল্লকাল পরেই আকবর 

রাঁজপুতদিগের বিরুদ্ধ যুদ্ধঘোষণা করিলেন এবং সর্বাগ্রে মারবাররাজ্যের অভিমুখে সসৈস্তে 
অগ্রসর হইলেন। রাঠোররাজ মালদেব হুমীযুনের বিপন্ন অবস্থাতেই তীহাকে বন্দী করিতে 

চেষ্টা করিয়াছিলেন । বোধ হয় তাহার সেই ছুরাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার 

জন্য আকবর তাহাকে আক্রমণ করিলেন। মারবাররাজ্যের মৈরতা৷ নামে একটী সমৃদ্ধ নগর 

আছে। সমৃদ্িশালিতাঁয় তাহা উক্ত রাজ্যের দ্বিতীয় নগর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। 

মোগল সমাট সেই নগরকে নিদারুণ বিদলিত করিলেন। তাহার সেই অক্ষুণ্ন প্রতাপ ও 

তেজস্থিতা দেখিয়া অন্বররাজ ভরমল্ল অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে 
রক্ষ। পাইবাঁর আশার আপন পুল ভগবান দাসের সহিত আকবরের অধীনস্থ সামস্তসমিতির 

অন্তভূক্ত হইলেন। কাপুরুষ অন্বররাজ শুদ্ধ আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়। নিশ্চিন্ত 

থাকিতে পারিলেন না; সআাটের প্রমাদ লাভ করিবার অভিপ্রায়ে আপনার পবিত্র 

কুল-:গীরবে জলাপ্রলি দিয়া আপনার দুহিতাকে শাকতীয় যবনরাজ্ের করে অর্পণ 

করিলেন! পবিত্র কুলগৌরব ও প্রাণাদপি গরীয়সী স্বর্গীয় স্বাধীনতার বিনিময়ে যে 

রাঁজপ্রসাদ ও শাস্তি ক্রীত হয়, সে প্রসাদ ও সে শান্তিতে প্রয়োজন ? বরং অনন্তকাল 

যন্ত্রণাময়ী অশান্তি ও বিপদের অস্কুশভাড়ন সহ্য করা শ্রেয়ঃ) তথাপি সেরূপ পাপকলুধিত 

রাজপ্রসাদে প্রয়োজন নাই। সৌভাগ্যের বিষয়-ভরমল ও রাঠোররাজ পরাধীনতা-শৃঙ্খল 
অধিক দিন বহন করিতে না পারিয়া ম্বাধানতা-লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

সেই চেষ্টা বিফল করিতে না কবিতে আকবরের অধীনস্থ উজবেক সর্দারগণ বিদ্রোহী 

হইরা উঠিল। সেই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তাহাকে সর্বাগ্রে ব্যস্ত হইতে হইল। 

সুতরাং তাহার হৃদয়ে রাজস্থান-জয়ের যে বলবতী আশ! উদ্রিক্ত হইয়াছিল, তাহ 

কিছুকালের জন্য গ্রতিরদ্ধ রহিল। এই সকল বিশৃঙ্খল নিবারণ করিয়া আকবর আগন 
বিজয়ী সেনাদল লইয়া! চিতোরপুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন । 

যে নৃপতির রাজ্য প্রক্কষ্ঠ নিয়মপদ্ধতি দ্বারা ন্ুশৃঙ্খলরূপে শাসিত হয় _ঘিনি কোন 

রূপ ছুলিগ্পা বা ছুরাঁকাজ্জার বশবভ্ নহেন ১ স্ুবিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র সচিবদলে পরিবৃত 

হইয়া বিশুদ্ধ রাজনীতির অন্ুদারে বিনি আম্মপন্দ-গৌরব ও স্বীয় সম্মান-মর্ধ্যাদা রক্ষা! করিতে 

পারেন, তিনিই প্রক্কত «প্রজাপাল"” নামের অধিকারী; তাছার রাল্যই স্বগর্গয় সখের 
আপিল পাপাপপািপাশাশ ৮০০৮ স্পিসপি নিল তাপিপপিপিসপাপিপপপিপী পপি শপপিপিকপিতিপপশাপিসিপলত পাপা সি পপ জপ পপ পপ 

এই গুরুতর অপনাঁধে অপরাধী হওয়াতে অবশেবে তিনি নির্বাসিত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সেই 
নির্ববাসন-দণ্ডে তাহার জীবনের পধ্যবসান হয় নাই ; অবশেষে এক গুপ্ত ঘাতুকের বিষাক্ত ছুরিকাঘাতে তিনি 

ইহলে।ক হইতে অন্তরিত হইলেন। বৈরামখার জীবনী ইতিহাসের একটা অতি প্রয়োজনীয় ও অবশ্থ পাঠ্য 

বিষয়। 
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আবাস-নিলয়, শাস্তির কুছছমোদ্যান। কিন্তু যেরাজা শ্বেচ্ছাচারী, ধিনি প্রঙ্গাকুলের 
স্বখছঃখের জন্য মুহূর্তমাত্রও চিন্তা করেন না, স্বার্থপরতা যাহার মূলমন্ত্র, প্রজার শোণিত 

শোষণ করাই যিনি প্রকৃত রাজধর্ম বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি রাঁজকুলের অধম,-- 
প্রজাগাল নামের কলঙ্ক,_স্বার্পর পিশাচের পাপময় অবতার! তাহার রাজত্ব ঘটিকা- 

স্তরের স্পন্দন-পিণ্ডের ন্যায় নিরন্তর অস্থির) এই আছে-_-এই নাই; তাহা অচিরস্থায়ী 
ও পতনশীল | ফলতঃ যে রাজার স্বেচ্ছার উপর রাজ্যের শাসনচক্র পরিবর্তিত হয় 
তাছার রাজ্য কখনও চিরম্থুখ মান্তোগ করিতে পারে না। সৌভাগ্যবশতঃ যদি তিনি 
প্রজা-হিতৈষী হয়েন, তাহা হইলে তাহার রাজ্য ্রবৃদ্ধির উচ্চতম আসনে আরঢ় হইতে 
পারে বটে, কিন্তু তাহা মে চিরস্থায়ী, তাহা কে বলিতে পারে? কালচক্রের অনিবার্ধ্য 
পরিবর্তনে হয়ত সেই প্রজ্াহিতৈষী নৃপতির একজন স্বার্থপর ও প্রজাগীড়ক উত্তরাধিকারী 
হইবে | তখন সেই স্থুখের রাজা__সোণার সংসার, নিশ্চয়ই দগ্ধ শ্মশানে ও অন্ধনরককুপে 
পরিণত হই] পড়িবে । ইহা বিশ্বজনীন অবশাস্তাবী নিয়ম । আকবর ও উদয়সিংহের 

রাজত্বে এই নিয়মের ছুইটী ভিন্ন ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হইবে। 

উদয়মিংহ যে বয়সে মিবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, আকবর তাহ! 

অপেক্ষা অধিকতর বয়সে দিল্লির রাঙজাসনে সমারূঢ় হয়েন নাই *। পিতার শোচনীয় 

মৃডার পরে যে দিন ভ্রয়োদশবর্ষ বয়স্ক আকবর ভারতের একাধিপত্যে বৃত হইলেন, সেই 
দিন শাকত:য় কুলের ভবিষ্য ভাগ্যগগন এক অত্যুজ্ঞজল আভায় আলোকিত হইয়া উঠিল 
বটে; কিন্তু তাহার হৃদয়ে শাস্তি কোথায় ? তাহার ভবিষ্য জীবনের বিপুল আশাভরসা। 
যেউচ্চতম পদে আব হইয়াছেন, তাহাতে সে আশাভরসার পর্ধ্যাপ্ত সাফল্য হইবার 

সম্ভাবনা বটে; কিন্তু তাহার প্রতিকূলে অনেকগুলি ঘোর প্রতিরোধ আছে। সে সকল 

প্রতিরোধ দূরীকরণ করিয়| নিক্ষণ্টক ও নিরাতঙ্কভাবে রাজ্য শাসন করা তাহার ভাগ্যে 
ঘটিবে কি না, তাহা বালক আকবর তখনও বুঝিতে পারিলেন না। কোটী কোটা ব্যক্তির 
ভাগ্যস্থত্র যাহার করধৃত, আজি তিনি স্বীয় ভাগ্যচিস্তায় উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু বিধাতা 

বিজনে বঙ্গিয়া প্রসন্নহৃদয়ে যে, তাহার ভাগ্যলিপি লিখিতেছিলেন, আশাপুর্ণা ভগবতী 

সিদ্ধি আননময়ী মৃষ্ঠি ধারণ করিয়া তাহার শিয়রে নিরস্তর বিরাজ করিতেছিলেন, তাহা 
তিনি তখনও বুঝিতে পারিলেন না। বিধাতার অপূর্ব বিধানানুসারে যে নক্ষত্র 

আকবরের জন্মরাত্রিতে সেই অমরকোটের মরুপ্রান্তরে প্রসন্ন আলোক বিকাশ করিয়াছিল; 
তা্ারই বিমল বিভায় আকৃষ্ট হইয়া মহাহ্ুভব বৈরাঁম এবং পণ্ডিত ও ধার্মিকবর আবুল 

ফজলের ন্যায় বিচক্ষণ মন্ত্রীগণ তাহার সাহীষ্যার্থ সমাগত ছইলেন। আকবর ও উদয়সিংহ 

ঠিক এক বয়সে স্ব শ্ব পিতৃসিংহাসনে সমারধঢ় হইলেন, কিন্তু উভয়ের চরিত্রে কোননূপ 
সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয় না। আকবর আজন্ম বিপদের ক্রোড়ে লালিত) অস্থির অদৃষটচক্রের 
অনিবার পরিবর্তননিবন্ধন তিনি শৈশব হইতে জগতের কত নব নব মুত্তি দেখিয়াছেনঃ 
সংসারসাগরের কত প্রচণ্ড তরঙ্গোচ্ছণস হৃদয় পাতিয় সহা করিয়াছেন; এতন্নিবন্ধন তিনি 
সপ পা ০৯ পে পল 

* উভয়েই অ্রয়োদশ বর্ধ বয়;ক্রনকালে স্ব স্ব গিতৃদিংহাসনে সমাক্স হইয়াছিলেন। 
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মানবপ্রক্কৃতির গৃঢ় তত্বে যেবধূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয্কাছেন, সেন্ধপ অভিজ্ঞতা উদয়সিংহের 
কোণায়? উদয়সিংহ বাল্যকাল হইতেই বিজনে প্রতিপালিত; কমলমীরের কাননাবৃত 
শৈলমাল! ভিন্ন আর কোন দৃশ্যই তাহার নয়নগোচর হইত না, সেই সন্কীর্ণ গিরিগ্রদেশের 
শিরোশোভী প্রাসাদমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তিনি তদ্বহিশ্চর প্রদেশের কোন তত্বই রাখিতেন 

না) স্তরাং সংসারনীতির কোন হ্যত্রই তাহার বিদ্রিত ছিল না। যিনি আপনার 

জন্মবিবরণ অপরিজ্ঞাত, শৈশব হইতে যিনি বিজনে পরগুহে পরমাদরে প্রতিপালিত, যিনি 

মুহূর্তের জন্যও বিপদের অস্কুশতাঁড়নে পীড়িত হয়েন নাই, মুহূর্তের জন্য সংসারের 

কুটনীতির কুটিল ভ্রকুটি দর্শন করেন নাই; এ জগতের ব্যবহার-বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা 
কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে? এই অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন পরিশেষে তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা 

ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন বুঝি সেইরূপ সুখে ও 

স্বাচ্ছন্দ্েই তীহার চির জীবন অতিবাহিত হইবে । এই অনর্থকরী ধারণ হইতে 

রাজকার্ধের প্রতি তাহার নিতান্ত অনাস্থা জন্মিল; তিনি রাজার দায়িত্ব ও রাজকার্যোর 

গুরুত্ব আদৌ অনুধাবন করিতে পারিলেন না । রাজ্য কি বিলাস-লালসার 

পরিভৃপ্তি সাধন করিবার প্রশস্ত উপায় ?--যঘে শাসন-দণ্ডে শত সহঅ ব্যক্তির 

স্থথ দুঃখ নিবিড়তর জড়িত, তাহা কি ক্রীড়নক মাত্র? রাজগুণসমন্বিত কোন্ 

শাস্্রজ্ঞ নৃপতি ইহা মনে করিতে পারেন ?_-অন্যে না পারুন।_রাজাধম রাজপুত-কলঙ্ক__ 
শিশোদীয়কুলের পাপপাংসন উদয়সিংহ তাহা মনে করিলেন ?-শুদ্ধ মনে করিলেন 

ন11-ছুঃখের বিষয় তদনুযায়ী অনুষ্ঠানেরও ত্রুটি করিলেন না। যদিও বিগত যুদ্ধে 

পাষও বাহাছুরের গ্রাজলিত জিঘাংসা-বহ্ছি নির্বান করিতে যাইয়া চিতোরের সুদক্ষ 

বয়োবিদ্যাবৃদ্ধ সচিবগণ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন) তথাপি চিতোরের আজিও রাজনৈতিক 

জীবনী সমূলে বিনষ্ট হয় নাই; তথাপি রাগ! ইচ্ছা করিলে রাজনীতিজ্ঞ উপযুক্ত ব্যক্তির 

নিকট রাঁজণীতি শিক্ষা করিতে পারিতেন )--তীহাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সুশিক্ষার 

গুণে তাহার হৃদয়ের অন্ধকার-রাশি বিদূরিত হইতে পারিত,__হয়ত তাহ! হইলে উদয় 
সিংহ কাপুরুষদিগের আদর্শস্থানীয় হইতেন ন1) কিন্তু তাহার চুর্ভাগ্য ! বিধাতা তাহাকে 

রাজগুণে খিভূষিত করেন নাই; নতুবা তাঁহার সেকপ ছুর্মাতি ঘটিবে কেন? নতুবা 

তিনি উপযুক্ত মন্ত্রিকুলের মন্ত্রণায় কর্ণপাত করিতেন না কেন? উদয়সিংহ কাপুরুষ; 
রাজা হইলে কি হয়) তাহার হৃদয়ে রাজোচিত গুণগ্রামের কণিকামাত্রও বিরাছিত 

ছিলনা; সে হৃদয় অন্য উপকরণে গঠিত; তাহা অন্যরূপ শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত; সে 
শক্তি প্রলযস্করী ; তাহ! এক নিকৃষ্ট বারবিলাপসিনীদ্বারা পরিচালিত ! সে বাঁর-বিলাসিনী 

হতভাগ্য উদয়সিংহের মন্ত্রণাদাত্রী,__জীবন-সহচরী, তাহার বুদ্ধিবিদ্যা, শিক্ষা-ধারণাঁ 

সকল প্রকার প্রবৃত্তির উৎ্সরূপিণী ! বলিতে কি তিনি তাহার দান! তাহার ভাগ্যনথত্র 

সেই পিশাচীর করধৃত ! উদয়সিংহ বেশ্যার দাস! গিহেলাট-কুলকেশরী, বীরবর বাপ্পা" 

রাঁওলের বংশধর--মিবারের অধীখ্বর--যবন-দর্পহারী রাণা সংগ্রাসিংহের আত্মজ 

হতভাগা উদয়দিংহ পাপিষ্ঠা গণিকার আজ্ঞাবহ! আজি সেই গণিক হতভাগ্য উদ- 
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সিংহের অনৃষ্টটক্র এবং হতভাগিনী মিবারঘূমির শাসনদণ্ড পরিচালন করিবার জন্ত 

অগ্রবস্তিনী হইল । মুর্খ রাজীধম তাহারই উপর নির্ভর করিয়া! পাঁপবিলাসিতার পঙ্চিল- 

হদে নিমগ্ন হুইয়া রহিলেন ! তাহাকে এইরূপ অলস, অকর্মণা ও বিলাস-মগ্ন দেখিয়া 
চতুর আকবর স্বীয় অভীষ্ট সাধনের উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন। তাহার বিদ্বেষবহ্থি- 
স্র্শে চিতোরের গৌরবস্তস্ত ভশ্মীতৃত হইয়া গেল)-_-উদয়দিংহের পাপাচরণের উপযুক্ত 
গ্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইল । 

জাক্ষারতিস-তীরবর্তী স্তদুর ফরগণারাজা পরিত্যাগ পূর্বক মোগল-কুল-তিলক বাবর 
মুরনদী ভাগীরথীর প্রসন্ন-মলিল-বিধৌত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আপতিত হইয়া যে ক্ষু্র 
বাজ বপন করিয়। গিয়াছিলেন, কে ভাবিয়াছিল তাহ! একদা বিশাল বক্ষে পরিণত 

হইবে? কে ভাখিয়াছিল একদা সেই তরুবরের মূলরাজি স্বদূরবিস্তৃত হইয়া প্রক্ষগ্ররোহের 
তায় ভারতের হ্ৃদয়সৌধ বিদ্ারিত করিবে? বাবরের সেই উপ্ত বীজ হুমায়ুনের যত্রে 
অন্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু আকবর যদি তাহাতে জলসেক না করিতেন, 
তাহ! হইলে তাহা অস্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত ! অতএব আকবর কর্তৃকই এই পুণ্যতীর্ঘ 

ভারতবর্ষে মোগলের সাম্রাজ্য দৃট়ীভূত হয়) ধরিতে গেলে তিনিই মোগল সাম্রাজ্যের 
প্রকৃত অধিষ্ঠাতা মোগল গৌরবের প্রকৃত মহাপ্রাণ। তিনিই রাজপুতের সৌভাগা- 

হর্যোর প্রচণ্ড রাহু ; রাজপুতের স্বাধীন তা-সৌধের ভীষণ বজ্! সে সৌধ এত দিন কেহই 
সমূলে চুর্ণীকুত করিতে পারে নাই,_-আজি আকবর তাহা। করিলেন ; আজি আকবরের 
ভীষণ কুলিশপ্রহারে তাহা একবারে চূর্ণবিচুর্ণিত হইয়া গেল! স্বাধীনতার উচ্চতম 
মৌধ হইতে অবতারিত করিয়া আকবর হতভাগ্য হিন্দুজাতিকে দুঃখের জন্ধতম 
কারাগারে কঠোর দাসত্ব-নিগড়ে বাধিয় রাখিলেন। কিন্তু জানিনা, কি গুণের প্রভাবে 

কি মহামন্ত্বলে তিনি সে শৃঙ্খলভাব লাঘব করিতে পারিয়াছিলেন; জানি না তাহার 

কোন গুণে মোহিত হইয়া রাজপুতগণ তন্লিক্ষিপ্ত কঠোর শৃঙ্খল বারস্থার চুগ্ধন করিয়াছিল ! 
এ গভীর রহস্তের উদ্ভেদ করা সহজ নহে। বিশেষ পরীক্ষা) করিয়া দেখিলে অবশ্য 
আকবরের কোন বিশেষ গু৭ পরিলক্ষিত হইবে ।-সে গুণ আঁকবরের মানবন্থাদয়জ্ঞত]। 

সেই অপূর্র্ব অভিজ্ঞতীবলে আকবর মানবন্বদয়্ের অন্তস্তম তলপর্যয্ত প্রবেশ করিতে 
সক্ষম হইতেন; এবং আবস্তক হইলে কৌশলক্রমে সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে গারিতেন। 
এই মকল অগ্রতিন গুণের সাহায্যে আকবর হিন্দজাতির হৃদয়ের গ্রীতি ও ভক্তি 
উপহার প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিলে। এই জন্যই বিজিত হিন্দুগণ একদা। মহানন্দভরে 

তাহাকে “জগদ্গুর” ও “দিলীশ্বরো! বা! জগনীশ্বরে| বা”, বলিয়া কীর্তন করিয়াছিল? 
কিন্তু এই গর্বিত ও মহিমাব্যঞ্ক উপাধি প্রাপ্ত হইবার অগ্রে তিনি শ্বহস্তে 

কত ভারতমস্তানের হৃদয়শোণিত অল্লান-বদনে নিঃমারিত করিয়াছিলেন) সনাতন 
ধর্থের কত পবিজ্র মন্দির চূণিত করিয়া তৎসমুদায়ের উপর কোরাণ মন্বা * নির্মাণ 
কিরিয়াছিলেন। ভারতের কত বীরবংশ তাহার কঠোর হস্তের ভীষণ প্রহারে. একবারে 

* ইসলামধর্শ গ্রচারকদিগের বেদিকা| মনা নামে জভিহিভ হইল থাকে। 



২৬০ রাজস্থান। 

চূর্ণিত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতায় কত, আর্ধাসস্তানের পবিস্রা কুলগরিম! 
কলঙ্ককালিমাহ্দে নিমগ্ন হইয়! পড়িয়াছিল। অপূর্ব অভিজ্ঞতা ও কৌশলের প্রভাবে 
যতদিন না তিনি বিজিত দীসত্বশৃঙ্খলিত হতভাগ্য ভ্রযান্ধ ভারতসন্তানদিগের হৃদয়ের 
প্রীতি ও ভক্তির উপহার লাভ করিতে পারিয়াছিলেন ; তত দিন তিনি নিষ্ঠ,র সাহাবুদ্রীন 
ও আলা-উদ্দীন প্রভৃতি হিন্দুবিদ্বেধী কঠোর-হৃদয় যবন নৃপতিগণের আদর্শস্তানীয় বলিয়া 

পরিকীর্তিত হইয়াছিলেন। ভাবিয়া দেখিলে নিশ্চয় প্রতীত হইবে যে, এরূপ কলঙ্কিত 
অভিধা কখনও অন্তায় ও অযথারূপে তাহার সম্বন্ধে আরোপিত হয় নাই। কিন্তু এবপ 
ছুর্ভর কলঙ্কভার তাহাকে চিরজীবন বহন করিতে হয় নাই । যৌবনের বিষম মদে মত্ত 

হইয়া আকবর ছুর্দম ুরাকাজ্জা-বৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন করিবার জন্য হিন্দু্িগের হৃদয়ে 

যে গভীর ক্ষতসমূহ সমুদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, পরিণত বয়মে অবশেষে তৎসমুদয়ের 
আরোগ্যবিধান করিয়া কোটা কোটা ভারতবাসীর নিকট হইতে পূর্বোক্তরূপে প্রভূত 
প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন। | 

রাজধর্ম-বিহীন অকর্শণ্য উদয়সিংহের হস্তে মিবারের শাসনদণ্ড সমর্পিতি হুইল) 

বাপ্প|, সমরপিংহ, হামির গ্রত্থৃতি রাজনীতিজ্ঞ ও শান্ত্রথিৎ ভূপতিগণ যে শাসনদগ 

পরিচালন করিয়। আসিয়াছেন, আজি মূর্খ, কাপুরুষ ও অলস উদয়সিংহের হন্তে তাহাই 

সমর্পিত হইল। তীহারা সুদক্ষ ও কার্য্যকুশল হইলেও যে রাজ্যশাসন অতি গুরুতর 

কার্ধ্য বলিয়া সদা সতর্ক থাকিতেন, আজি অকর্মণ্য উদয়সিংহ তৎ কার্ধ্যকে অতি 
সহজ ও সুকর অনুমান করিলেন; সুতরাং মিবারের ছুঃখরাশি পূর্ণমাত্রায় পরিপূর্ণ হইয়া 

উঠিল। শিশোদীয়কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, বাগ্লারাওলের 

বংশধরগণ যতদিন তীহার আদেশ পরিপালন করিবেন, ততদ্দিন তিনি কিছুতেই চিতোরপুরী 

পরিত্যাগ করিয়া! যাইবেন না । বাপ্পারাওলের বংশধরগণ এতদিন তাহার তৃপ্তিবিধানাথ 

অন্নানবদনে আপনাদিগের শোণিত নিঃসারিত করিয়া আসিয়াছেন) সুতরাং 
মহাদেবীরও প্রতিজ্ঞা যথাথ পরিপালিত হইয়াছে। হ্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য 

গিহেনাট নৃপতিগণ যে অন্তু আত্মোত্সর্গের জলন্ত নিদর্শন দেখাইয়ছেন, তাহা চিন্তা 

করিলে কাহার হৃদয় না বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া! যায়?-কে না চিতোরের 

স্বাধীনতারূপিণী সেই ভগবতী চতুভূজা! দেবীর সম্মুখে আত্মবিসর্জন করিতে অগ্রসর 
হয়?_-প্রথম উদাহরণ-সেই জঙরস্ত উদাহরণ_সেই দিনে-যে দিন হিনুবিদ্বেধী 
কঠোরহৃদয় আল্লা-উদ্দীনের প্রচণ্ড বিদ্বেষ-বহ্ছিষ্পর্শে সোণার চিতোরপুরী ছারথার হইয়া 

শ্মশানে পরিণত হইল, সেই দিনে-সেই ছুর্দিনে দ্বাদশজন রাজকুমার আত্মহ্বদয়ের 

শোণিতদানে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উতৎফট তৃষা নিবারণ করিলেন-বীরবর 

বাগ্লারাওলের লোহিত বিজয়বৈজয়ন্ত্রী পাপ মুসলমানের গ্রাস হইতে রক্ষা করিলেন! 
সেই দ্বিন চিতোরের কি গৌরবময় ছুর্দিন [--রাজপুতবীরত্বোচ্ছবাসের কি অতুলনীয় 
মহাযোগ !-_তাহার পর দ্বিতীয়বার-ঘে দিন মিবারের দক্ষিণ সীমাস্থিত শৈলরাজি তেদ 

করিয়া ছুর্দাত্ত বাজবাহাদুরের বিজগ্নিনী সেনা গনন্ত সাঁগরোচ্ছবাসের ন্যায় গ্রচণ্ডবেণে 



মিবার। ২৬১ 

মিবারের হান্তময় ক্ষেত্রে আসিয়া আপতিত হইল, সেই দিন বাপ্পা রাঁওলের . অন্ততম 
বংশধর বীরৰর বাঘজি আত্মোৎসর্গের প্রদীপ্ত উদাহরণ রাখিয়া! ভগবতী চতুভূর্জার কঠোর 
অনুশাসন পালন করিলেন। কিন্তু এই তৃতীয় বার_-চিতোঁরের এই তৃতীয় ঘোরতম 
সম্কটে-কঠোরতম উদ্যমে,_শিশোদীয়কুলের এই অনিবার্ধ্য নিদারুণ অধঃপতনকাঁলে 

বাপ্পারাওলের কোন্ বংশধর আত্মোৎসর্ণদ্বারা চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর তৃপ্তিবিধান 
করিবেন? কোন্ কীরের হৃদয়শোণিতপানে তৃপ্ত হুইয়। ভগবতী চামুও। আজি 

চিতোরপুরীকে রক্ষা করিবেন ?- কেহই আসিল না, কেহই সেই ভীষণ রক্গস্থলে 
উপস্থিত হইল না) কি হইবে ? উপায় নাই ! স্বতরাং চিতোৌরের শোচনীয় 

নিদারুণ অধঃপতন হুইল; চিতোরের স্বাধীনতাশুর্ধ্য চিরতরে অন্তমিত হইল! সে 

মোহকরী মহামায়া কোথায় অন্তর্থিত হইয়া গেল! যে গৃঢ় ভাগ্যস্থত্র চিতোর-শীসনের 

মহিত গিহেলাট-কুলকে দীর্ঘকাল ধরিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাঁও চিরতরে 

ছির হইয়া পড়িল। যে মহাদেবী গভীর নিশীথকালে নিদ্রিত সমরসিংহের নয়নদ্বয় 

উন্মীলিত করিয়া গম্ভীরশ্বরে বলিয়াছিলেন “হিন্দুর গৌরব লুপ্ত হইতেছে” যিনি 
চিন্তাভিভূত লক্মণসিংহের নয়নসমক্ষে দেখ! দিয়] দ্বাদশ রাজবলি চাহিয়াছিলেন, তিনি-- 
চিতোরের মুষ্তিমতী স্বাধীনতা-লঙ্্ী সেই ভগবতী চতুর্ভজা হতভাগ্য উদয়সিংহের 
কাপুকষতা দর্শনে চিতোরের ছূর্গপ্রাকার পরিত্যাগ করিয়া গেলেন ! সেই সঙ্গে রাজপুত 

জাতির একটী মহতী ধারণার বিলোপসাধন হইল। যে ধারণাঁবলে তাহারা চিতোর- 

পুরীকে পবিত্র সনাতনধন্্ম ও স্বাধীনতার দূর্জয় দুর্গ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, আজ সেই 

মহতী ধারণ! চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গেল-আজি তাহ! অলীক আকাশ-কুম্থমে পরিণত 

হইয়া পড়িল । 0 
এরূপ পবিত্র ধারণা ও অপূর্ব দেবভক্তি রাজপুতের জীবনের জীবনম্বরূপিণী ; 

দেশ-রক্ষার অন্ততমা মহাশক্তি। ইহার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কত দেশে কতশত 

নগতি স্বদেশরক্ষার .জন্ত রণক্ষেত্রে অল্লানবদনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, জীবনকে 
তণবৎ নথাগ্রে ছেদন করিয়াছেন; তাহার বহুল বিবরণ জগতের ইতিহাসে জলদক্ষরে 

বর্ণিত আছে। জাতীয় জীবনের যে কয়টী উজ্জ্রলতম চিত্র ইতিহাসে দেখিতে পাঁওয়া। 
যায়, ততনমস্তেরই মূলে এই মহতী ধারণা ও দেবতক্তি বীজভাবে অবস্থিত। আর্য্যবীর 
রাজপুতের জাতীয়জীবন ও স্বাধীনতা-স্পৃহার সহিত ইহার যে কি নিকট নন্বন্ধ 
আছে, বৈজ্ঞানিক তাহা বিচার করিয়। দেখিবেন। ইতিহাসে তাহার অসীম গুণের 

বিষয় অসংখ্যবার বীন্তিভ হইয়াছে । ইহা ওপন্তাসিক গল্পের অলঙ্কারে সমলঙ্কত 

বটে, কিন্তু সেই অলঙ্কারের অভ্যন্তরে-_-সেই অনপনেয় সংস্কারের মধ্যভাগে যে, এক প্রচণ্ড 
জাতীয়জীবন বীজভাবে মংরক্ষিত রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। 

সে অলঙ্কাররাজি উম্মোচন করিলে, সে সংস্কার-রূপ বিরাট লৌহপ্রাকার ভাঙগিয়। 
ফেলিলে সেই মহাশক্তি নিক্ষল হইয়া যাইবে । সেই অলঙ্কারের নিবিড় আবরণে 
মেই মহতী ধারণার মোহিনী মায়ায় সমাচ্ছন্ন ছিল বলিয়া! যে চিতোর একছা। জজের 
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বলিয়। লোকসমাঁজে প্রসিদ্ধ ছিল, আজি তাহ! নিরারুত হওয়াতে সেই চিতোর--সেই 

অজেয় চিতোর আজি অরক্ষণীয় হইয়া পড়িল । স্বাধীনত। ও রাজগৌরবের লীলানিকেতন 

যে চিতোর সহ্ত্র বৎসর ধরিয়া! ভারতের অন্ঠান্ত নগরীর শীর্ষস্থানে আসন প্রাপ্ত হইয়াছিল, 

আজি তাহ! বন্ত শ্বাপদকুলের আবাসস্থান, হইয়া পড়িয়াছেঃ আজি তাহার পবিত্র 

মন্দিরধ্যে ও বেদিকাঁনিচয়ের উপরিভাগে হিংস্র জন্গণ অন্ুদিন মৃত্রপুরীযোৎদর্গ 

করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ নরককৃপ করিয়। তুলিয়াছে ! এবং যে চিতোরের অত্যত্তরে প্রবেশ 

করিতে পাইলে রাজপুতগণ একদা আপনাদ্দিগকে চরিতার্থ মনে করিতেন, আজি 
তাহা! ছুর্ভাগ্য ও অমন্গলের অন্ধকারাগাঁর বলিয়! ঘ্বণিত হইতেছে, আজি শিশোদীয় 

নৃপতিগণ তম্মধ্যে প্রবেশ করিতে অতিশয় ঘ্বণা! বোধ করেন । 

আকবর সর্বসমেত ছুইবার চিতোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র। করিয়াছিলেন । কিন্তু ফেবিস্তা 

গ্রন্থে তাহার একবার মাত্র আক্রমণের বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যেবার তাহাদের 

প্রচও্ত বিদ্বেধানলে চিতোরের সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল সেইবারের আক্রমথ তন্মধো 
প্রকটিত আছে। কিন্তু যেবার তিনি দলিত) পরাজিত ও হতোদ্যম হইয়া রণক্ষেত্র 
হইতে অপস্থত হইয়াছিলেন, সেই বারের বিবরণ তদ্গ্রস্থে পরিলক্ষিত হয় না। বোধ 

হয় পরাজয়রূপ অব্মানন। হইতে আপনাদ্দের রাজচক্রবর্তীকে উদ্ধীর করিবার জন্য 

মুসলমান ইতিহাস-কার তদ্বিবরণ উল্লেখ করেন নাই। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে থে, 

সেইটাই আকবরের প্রথম আক্রমণ। উদয়সিংহের বীরা উপপত্বীর বিক্রম ও বাহুবলে 

দিল্লীশ্বরের সেই আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছিল। সম্রাট আকবর আপনার বিজযনিনী 

সেনা সমভিব্যাহারে ভীমদর্পে চিতোরে আপতিত হইলেন। কাপুরুষ রাণা গ্রথমতঃ 

তাহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সাহসী হইলেন না; কিন্তু সর্দারগণের উত্তেজনায় ও 

রাজাচ্যুতির ভয়ে অবশেষে সসৈনো আকবরের সম্মুখীন হইলেন। হাদয়ে সাহস নাই_ 

প্রতিজ্ঞা নাই- দৃঢ়তা নাই ;--তবে কিসের সাহায্যে তিনি মোগলবীরের আক্রমণ 

প্রতিরোধ করিতে পারিবেন ? তাহার সৈন্যগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া আকবরের 

ভীম-বিক্রান্ত সৈনিকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু যিনি তাহাদিগের রাজা 

অধিনায়ক; তাহার উত্সাহ ও উদ্দীপন! ন1 পাইলে তাহারা আর কাহার জন্য কিসের 

বলে যুদ্ধ করিতে পারিবে? সুতরাং সকলে রণে ভঙ্গ দিয়! যুদ্ধক্ষের হইতে পলাইয়া 

আন্সিল। হতভাগ্য উদয়সিংহ বিজদ়ী আকবরের হন্তে পতিত হুইলেন। মোগল 

সম্রাট তাহাকে বন্দীভাবে নিজ শিবিরে লইয়া গেলেন । মিবারের অধিপতি মুসলমানের 
করে বন্দী হইলেন,__বীরজননী মিবারভূমির মুখে অনপনেয় কলঙ্ককালিন! অস্কিত হইল! 
মিবাঁরে ধাহা! কখনও ঘটে নাই, আজি কাপুরুষ উদয়সিংহ হইতে তাহাই ঘটিল! ইহা 

সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। উদয়সিংহ শক্রকরে বন্দী হইলেন, রাজপরিবারমধ্যে 

মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। কি প্রকারে যে তাহার উদ্ধার সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে 

কেহই কিছুই অবধারণ করিতে পারিল না। সর্দারগণ তাহার মুক্তির জন্ত অণুমাত্র 

ধাগ্রহা প্রকাশ করিলেন না। ফলতঃ চিতোরপুরী তখন সম্পূর্ণ নিংস্পৃহ ও নিপ্তেণ 
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বলিয়া প্রতীত হইল! সেই নিংম্পুহ ও নিস্তেজভাব অবলোকন করিয়া উদয়সিংহের 
উপপত্রীর হৃদয় দারুণ অভিমান ও ক্রোধে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। চিতোরপুরী কি 
আজ বীরশৃন্তা ? বীর-প্রস্থ মিবারভূমি কি আজ আপনার সমস্ত তেজ হারাইয়াছেন? 

এখনও যে অনংখ্য জীব চিতোরের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে, তাহারা কি নিজ্জাঁব ?__ 

নিজ্জীব মাংস-পিও ? ক্ষত্রিয়মহিল| কি নিজ্জীব মাংসপিও প্রসব করিয়াছেন? ক্ষজিয়ের 
সাহস, বীরত্ব, তেজন্থিতা ও আত্মাভিমান কি একবারে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত 
হইয়াছে? নতুবা স্বচক্ষে আপনাদিগের নৃপতির অবমাননা ও কারাবরোধ দেখিয়! তাহারা 
কোন্ প্রাণে নিশ্চিন্ত নিংস্পৃহ, নিজ্ঞব হইয়া রহিয়াছে? বীররমণী নিদারুণ ক্রোধ ও 

জিঘাংসাঁয় উন্মাদিত হইয়া কোমলাঙ্গে কঠিন লৌহ্বর্্ম ধারণ করিলেন এবং করে ধনুর্বাণ 
ও তরবার লইয়া অশ্বারোহ্ণপূর্বক সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। চিতোরের সেই 
নিজ্জীব ও নিঃস্পৃহ ভাব বিদূরিত করিয়]রাজপুত সৈন্যগণকে নবীন উৎসাহে 
প্রোৎসাহিত করিয়া কাপুরুষ উদয়সিংহের বীরা উপপত্বী সসৈন্যে মোগল শিবির-শ্রেণীর 

সম্মুখে ভীমবলে আপতিত হইলেন; তাহার হস্তস্থ প্রচণ্ড ভল্লাঘাতে এবং নিক্ষিপ্ত 
শরপাতে অনেক যবনটসনিক নিপান্তিত হইল। ক্ষণকাল যুদ্ধের পরই যবনগণ পশ্চাদপস্থত 

হইতে লাগিল। রুদ্রচণ্ড রাজপুতরমণী অধিকতর উত্নাহ ও বিক্রমের সহিত তাহাদিগকে 

তাড়িত করিয়া ক্রমে আকবরের প্রধান সেনানিবেশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 

বারনারীর অস্তুত বীরতা দর্শনে মোগলসমাট স্তত্ভিত ও বিস্মিত হইলেন এবং অবশেষে 
নান! প্রকার অনিষ্টাশস্কা করিয়া সটসন্য যৃদ্ধক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রমণীর 

যুদ্ধে আজি ভারতের সম্রাটশেখর মোগলবীর আকবর পরাভূত হইলেন । রমণীর বিক্রমে 
আজি বিজয়িনী মোগলসেনার ছুর্দম বল পর্যন্ত হইয়া! গেল। ইহা রাজপুত বীররমণীর 
বীরত্বোচ্ছণাসের একটী জলস্ত উদাহরণ! 

উদয়সিংহ যবন-কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া 
তিনি আপন প্রিয়তমা উপপত্বীর বীরত্ব ও রণাভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন 

এবং প্রকাশ্য রাজসভাস্কলে সর্বসমক্ষে আনন্দোৎফুল কপোলে বলিতে লাগিলেন ষে, 

তাহার বীরা উপপত্ভী হইতেই তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছেন। নৃপতির মুখে 

এক বার-নারীর তত সাধুবাদ শ্রবণ করিয়া চিতোরের সর্দারগণ ম্বণা, লজ্জা ও অভিমানে, 

একবারে উত্তেজিত হইয়া! উঠিলেন এবং অবনতবদনে রাঁজসভাস্থল হইতে বিদায় গ্রহণ 

করিয়া আপনাদের বিক্রমের প্রতিদ্বন্বিনী সেই বারবিলাসিনীকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র 

করিতে লাগিলেন । একাকিনী রমণী কি প্রকারে অগণ্য রাজপুতসর্দারের বিষম 

বিদ্বেষবৃন্তি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন ? সুতরাং তিনি অচিরকালমধ্যে 

তাহাদ্িগের হস্তে নিপতিত হুইয়! প্রাণত্যাগ করিলেন। 

আকবরের উপর জয়লাভে কোথায় সর্দার ও সামস্তগণ আনন্দোৎসবে মত্ত হইবে 
তা'নয়_ছুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার! সকলে এক বিষম অস্তবিপ্লবে মগ্ন হইল। এই অনর্থকর 

গুহবিবাদনিবন্ধন রাজ্যমধ্যে মহতী বিশৃঙ্খলার উদয় হইল। চিতোরের একপ বিশৃঙ্খল 



২৬৪ রাজন্থান। 

অবস্থা-বৃত্বান্ত অবগত হইয়া আকবর আপনার ঘোরতর অপমানের প্রতিশোধ লইবার 

ভন্য বিষম ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং এক বিশাল সেনাদল সঙ্জিত করিয়া চিতোরের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তখন তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বর্ষ॥ শরীরে বিপুল 

বল; স্বদয্বে প্রচণ্ড উৎসাহ। তাহার অক্ষুপ্ন প্রতাপে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার 

পদতলে বিনীতভাবে নিপতিত) অনেক হছর্জয় ছুর্গ তাহার ভীমবিক্রমে বিধ্বস্ত ও চূর্ণ 

বিছরথত, অনেক রাজপুতনৃপতি তাহার আদেশ পালন করিবার জন্য যুক্তকরে দণ্ডায়মান! 

তবে মিবাররাজ্য কি নিমিত্ত উন্নত থাকিবে? মিবারের দর্প কি নিমিত্ত অব্যাহত 

থাকিবে? মিবারের নৃপতি কি নিমিত্ব তাহার বশ্যতা স্বীকার না করিবে? মৌগল 
সমাটের প্রচণ্ড অনীকিনী অগ্রতিহত প্রভাবে মিবারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। 

চিতোরের নিকটস্থ পাত্ৌলি * নামক গ্রাম হইতে বশ্শী যাইতে হইলে পঞ্চক্রোশব্যাপী 
যে প্রশস্ত রাজপথ অতিক্রম করিতে হয়, তাহারই উপরিভাগে মৌগলসম্রাটের বিশাল 
্বন্ধাবার স্থাপিত হইল। এই স্থলে মর্মর-প্রস্তর-নির্মিত একটা শুগ্ডারুতি স্তস্ত প্রতিঠিত 
আছে। উক্ত স্তস্ত “আকবরক। দেওয়া, + অর্থাৎ আকবরের প্রদীপ নামে বিখ্যাত। 

পথিকগণ অদ্যাপি সেই দীপাগার অথবা মিবারের অধঃপতনের প্রদীপ্ত ন্মৃতিস্তস্তকে দূর 
হইতে দেখিয়াই চিতোরের অতীত ছুরবস্থা-বিবরণ শ্মরণ পূর্বক অশ্রু বিসঙ্ন করিতে 
করিতে চলিয়। বায়। 

ভট্টগ্রস্থে বর্ণিত আছে যে, মিবারের সর্বনাশ-সাধনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া আকবর 
ভীনমৃত্তি ধারণ পূর্বক চিতোরের সম্মুখে উপস্থিত হইবা মাত্র ভীরু উদয়সিংহ শ্বনগর 

পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন । কিন্তু তাহ! বলিয়া চিতোর রক্ষকশূন্য হইল না। 
চিভোরের কুলাঙ্গার অধীশ্বর চিতোর পরিত্যাগ করিলেন বটে; কিন্ধ চিতোরের পবিত্র 

নামের এমনই মোহিনী মায়। যে, কোথা হইতে সাহদমিক ও বিক্রমশালী অসংখ্য বীর 

চিতোর রক্ষার্থে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে করিয়া যবন-বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। যেন কোন 
অনষ্ঠ দেবতা মৃতসপ্রীবন মন্ত্-প্রভাবে চিতোরের পতিত বীরগণের ভস্মরাশি হইতে আবার 

অনংখ্য বীরের স্থষ্টি করিতে লাগিলেন | রাজস্থানের ভিন্ন ভিন্ন জনপদ হইতে সর্দার ও 

সামন্তগণ গ্ব স্ব সেনাদল লইয়! চিষ্ঠোরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান রক্ষা করিতে দণ্ডায়মান 
পপ 

* মৃহাত্মী টড. সাহেব বলেন যে, পাণ্ডোলি নামে ছুইটা পল্লী আছে; তন্মধ্যে এইটা চিতোরের প্রদিদ্ধ 

*'ন লরোবরের তীরভূমিতে সস্থিত। এই মান-সরোবরের তীরভূমিস্থ একটা পুরাতন স্তস্তে তিনি যে শিগাণিগি 

ও। ৩ "৯ ছিলেন, ভাহারই নাহায্যে গিহেলোটকুলের রাছুর্ভাবের প্রকৃত কাল নিরূপণ করিতে পারিয়াছিলেন। 

রাজস্থানের ৯৩ পৃষ্ঠ টীকা দেখ । 

+ টড. সাহেব বলেন “এই দীপাগার আজিও পূর্ণাবয়বে বিদামান রহিয়াছে । ইহার আগাগোড়া শাদা 
চুনেপাথরে 91১ত। ইহা! উচ্চে ৩* ফিট; ইহা'র তলদেশ বর্গ কুড়ি এবং শীর্ষদেশ বর্গ চারি ফিট হইবে'। নিয়দেশ 

হংতে ইহার চূড়াদেশে উঠিবার জন্য একটা সোপান আছে । একটা বৃহৎ পাত্রে অগ্নি জালিয় প্রতি রজনীতে 
ইহার চূড়াদেশে স্থাপিত হইত । তাহা পথিকদিগের চিহ্ম্বরূপ ব্যবহৃত হইত।” টড. সাহেব বলেন যে মে 

দীপাগ!র একপ্রকার মুর্তিতে গঠিত হইয়াছিল; কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি য্িহদি কোন রকমের 
উপাসনাগৃহের স্থায় ছিল ন।। কিন্ত তন্ন তর করিয়া দেখিলে সকল জাতির দেধালয়েরই নিদর্শন তাহাতে 
দেখিডে পাওয়া বায। 



মিবার ২৬৫ 

হইলেন । বীরবর শহিদাস চন্দাবৎ বংশীয় অনেক গুলি তেজন্বী ও সাহসী সৈন্য 
পরিবৃত হুইয়া চিতোরের প্রধানতম তোরণদ্বার-_“হুরধ্য-্বারেশ দণ্ডায়মান হইলেন । 
মাদেরিয়-পতি রাবৎ দুদ! সঙ্গাবৎদ্িগকে * লইয়া রণরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিলেন। 

বৈদলা ও কোটারিয়ো নামক দুইটা জনপদ হইতে দিললীশ্বর হিন্দুরাজচক্রবস্তী মহারাজ 
ূর্থীরাজের বংশসন্ভৃত ছুইজন বীর্ধ্যবান্ সামস্তরাজা এবং বিজোল্লির প্রামার ও সদ্রির 

ঝালাপতি অতুৎকট উৎসাহ সহকারে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আপনাদিগের 

বীরোচিত রণাভিনয় এবং উদ্দীপন দ্বার! ম্বশ্ব সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়! 

তুলিলেন। ইহীর! অনেকেই মিবার-শাসনের অন্তর্গত । এতত্তিন্ন অনেক বিদেশীয় 
রাজপুতবীর মোগলসম্াটের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিবার জন্য তদ্বিরুদ্ধে অসিধারণ 
করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দেবলপতি বাঘজির বংশধর, ঝালোরপতি শনিগুরু 

রাও, ঈশ্বরদাস রাঠোর, করমচাদ কচ্ছবাহ এবং গোয়ালিয়রের তুয়াররাজ_-এই সকল 
বীরই বিশেষ প্রসিদ্ধ | ইহাদের সকলেরই অদ্ভুত বীরত্ব ও রণাভিনয়ের বিবরণ 
জলদগ্ষরে ইতিহাস-পটে বিরাঁজ করিতেছে । 

দেখিতে দেখিতে হিন্দুমুদলমানে ঘোরতর যুদ্ধ আরন্ধ হইল। ভীম বিক্রান্ত যবন 

সৈম্গণ শ্রবণটৈরব রণোন্মাদী রণবাঁদ্যে সমরাঙ্গণ কীপাইয়া উতৎ্কট জ্মনাদে চিতোরের 
হূ্ধাদ্বারাঁভিমুখে ধাবিত হইল । এদিকে রণোন্নত্ত রাজপুতবাঁহিনী বিকট সিংহনাদে 

গগনতল বিদারিত করিয়া সদস্তে বিশাল শরশরাসন হস্তে তুলিয়া লইল। অবিলম্বে 
চন্টাবত্বীর শহিদাস ভীমগন্তভীর রবে হুঙ্কার ত্যাগ করিয়া যবনসেনার প্রতি অনর্গল 
শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই হুর্ধযতোরণদ্বার দিয় চিতোর-দুর্গে প্রবেশ 

করিবার অভিপ্রায়ে দূর্দান্ত মোগলগণ উদ্বেল সাগরসদৃশ তদভিমুখে অগ্রসর হইতে 
লাগিল | দুরভেদী বন্দুকের অগ্নিময় গুলি নিক্ষেপ করিয়া অসংখ্য চন্দাবত্বীরকে 
নিপাতিত করিতে করিতে তাহারা ক্রমে ক্রমে কুর্য্যভোরণের সন্ুখবর্তী হইল। বীরবর 

শহিদাস পদমাত্র অপস্যত হইলেন না; তাহার সহকারী সৈনিকগণ একে একে 
অগ্রান্ত্-স্পর্শে ভূগতিত হইতে লাগিল, তথাপি তিনি মুহূর্তের জন্যও নিরুৎসাহ হইলেন 
শী। যতক্ষণ তাঁহার দেহে জীবন রহিল, যতক্ষণ ধমনীমধ্যে শোণিত প্রবহমান থাঁকিল, 

যতক্ষণ বজ্তমুষ্টি শিথিল না হইল; ততক্ষণ শত্রদল কিছুতেই সেই তোরণদ্বারমধ্যে গ্রবেশ 
করিতে পারিল না। 

চন্দাববীর শহিদাসের জল্ত উদাঁহরণে উল্লাসিত হইয়া অন্তান্ত ক্ষত্রিয়বীর অদম্য 
সাহসের সহিত শক্রকুলকে বিভ্রাদিত করিতে লাগিলেন । কিন্তু ষে দুইটা, মহাবীর, 
ুাস্ত যবনসম্রাটের দর্পহারী প্রচণ্ড ধৃমকেতুরূপে উদ্দিত হইয়া মিবারের সেই বিষাদ- 
তমসাচ্ছন্ন ভাগ্যগগনকে কিয়ৎক্ষণের জন্য বিকট উজ্জল আলোকে বিভাদিত করিয়া 
ইশিয়াছিলেন, ধাহাদিগের লোকবিস্ময়কর অমানুষিক বীরত্ব ও রগনৈপুণ্যের বিবরণ 

ঈ এ নঙ্গাবংগণ রাপা সঙ্গের সন্তানসন্ততি নহে । বীরবর চখের বংশে সঙ্গ নামে এক ব্যক্তি সমুত্ুত 
ইইয়াছিলেন, ইহারা ডাহায়ই বংশমন্কৃত। 



২৬৬ রাজস্থান। 

জলন্ত বর্ণে বিবর্ণিত হইয়া মিবারেতিহাসের এই অন্ধতম অধ্যায়কে উজ্জলিত করিয়া 
রহিয়াছে, স্বয়ং আকবর ধাহাদের সেই বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য অক্ষয় রাখিবার অভিপ্রায়ে 

স্বহক্তে তদ্বিবরণ প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন; তাহার্দিগের পবিত্র নাম জয়মল্ ও পুত্ত। 

জয়মল্ বেদনোরের অধিপতি । তিনি রাঠোরকুলের অন্যতম শাখা মৈরতিয়া গোত্রে 

সমুদ্ভুত এবং বারবারের সাহসিক সামস্তদ্িগের মধ্যে একমাত্র সাহমিকতম। পুত্ত 

কৈলবাঁর অধিপতি; তিনি চন্দীবৎকুলের অন্যতম শাখা জগবৎ গোত্রের শীর্ষস্থানীয় 

বীর। এই ছুই মহাবীরের পবিত্র নাম আজিও রাজপুত ও ভট্টদিগের জপা হইয়া 
রহিয়াছে; আজিও প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার সময় প্রাতঃস্বরণ্য মহাপুরুষ 

দিগের পবিত্র নামমাল। জপ করিবার সময় তাহারা এই ছুই মহ্াবীরের পবিত্র নাম 

উচ্চারণ করিয়া! থাকেন। আজিও রাঁজপুতরমণী সান্ধ্যপ্রদীপ জবালিবার সময় জয়মল 

ও পুত্তকে স্মরণ করিয়া আপনাপন পুক্রকন্যার মঙ্গল কামন1 করিয়া থাকেন এবং 

গৃহস্থ কুমারীগণ ঘন্দ্ধারা গোধুম চূর্ণ করির্ভে করিতে ভট্টকবিরচিত তাহাদিগের বীরত্বগীতি 

সমস্বরে পরিকীর্ঘন করে। জগতে যতদিন বীরত্বের আদর থাকিবে) যতদ্দিন আর্য্য বীর 

রাজপুত জাতির হৃদয়ে অন্রীত বীরত্বের একটী কণিক] মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে, অতীত 

ঘটন! চিত্রের একটামাত্র ও রেখা তাহাদিগের স্থৃতিপটে অস্কিত থাকিবে, ততদিন জয়মল্ ও 
পুন্তের নাম জগৎ হইতে কিছুতেই লুপ্ণ হইবে ন! _কেহই লোপ করিতে পারিবে না। 

জয়মল্ ও পুন্ত কাহারও ক্রীত উৎসাহে প্রোৎসাহিত হয়েন নাই--কাঁহারও প্রদত্ত 
উদ্দীপনায় উন্মাদিত হইয়। চিতোরে আত্মোৎসর্গ করিতে আগমন করেন নাই ; তাহাদের 

সেই অত্যুন্নত হদয়ের_-সজাতি ও স্বদেশপ্রমিকতাঁর পিন উৎমস্বরূপ পবিত্রতম হৃদয়ের 

উন্মত্ত প্ররোচনাই তাহাদ্দিগকে সেই কঠোর কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে প্রণোদিত 

করিয়াছিল 1 নতুবা যশোলিগ্মা বা স্বার্থসাধিনী অন্য কোন নীচ প্রবৃত্ধির বশীভূত 
হইয় তীঁহারা যবন-বিরুদ্ধে অপিধারণ করেন নাই। এ ভয়াবহ যুদ্ধ কেবল পুরুষের 
যুদ্ধ নহে; অনেক অন্তঃপুরচারিণী রাহ্গপুতরমণী অবরোধবাস পরিত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব 

স্বকোমল কলেবরে কঠিন লৌহকবচ ও অসিচর্শ আবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতার লীলানিকেতন 
চিতোরপুরীকে রক্ষা, করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

যখন শালুম্বীপতি চন্দাবৎ বীর শহিদাস সুর্্যতোরণদ্বারে আত্মোত্মর্গ করিলেন? 
তখন হভাবশিষ্ট চন্দাবৎ বীরদিগের অধিনেতৃত্বভার কৈলবার পুত্তের করে সমর্পিত হইল। 

তৎকালে পুত্তের বয়ংক্রম ফোঁড়শবর্ষ মাত্র। তরুণ বীর পুত্তের জনক গত যুদ্ধে জীবনোত্সর্গ 
করিয়াছেন। পিতার দেহত্যাগ কালে তাহার বয়ংক্রম অতি অল্প ছিল) সুতরাং 

তাহাকে লালন পালন করিবার জন্যই তদীয় জননী গ্রাণপতির অন্থগমন করিতে পারেন 

নাই। পুত্ত তাহার একমাত্র সন্তান, কৈলবাঁপতির একমাত্র বংশধর; তাহার অপলোগের 

সহিত জগবৎ গোত্রের দায়াদ লুপ্ত হইবে; এরূপ অবস্থায় পুত্বের জীবন যে কতদূর 

মূল্যবান, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। কিন্তু তাহার মাতা! বীররমণী। 

পুলের জীবনাপেক্ষা চিতোরের গৌরব-রক্ষা অধিকতর মুল্যবান ও আবশ্যকীয় জ্ঞান করিয়া 



মিবার। ২৬৭ 

তিনি তীহাঁকে পীতবসন পরিধান পূর্বক চিতোর-রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে 
কহিলেন। তিনি বীর-বনিতা, বীর-জননী )-স্বয়ং বীরা। পুত্রের মৃত্যুর সহিত যে, 
বিপুল জগবৎকুল অনন্ত কাঁলের জন্ লুপ্ত হইয় যাইবে, সে চিন্ত। তাহার হৃদয়কে মুহূর্তের 
জন্যও ব্যাকুল করিতে পারিল না। পুত্র যে মাতৃভূমির জন্য জীবনোত্সর্গ করিবেন, 

তাহার জীবন যে পবিত্রতম ব্রতপালনেই ব্যয়িত হইবে ইহাই বীরমাতার একমাত্র সান্তনা । 
এই সাত্বনাতেই আশ্বস্ত হইয়! তিনি স্বীয় হৃদয়-নন্দনকে সমরাঙ্গনৈ জীবন বিসর্জন করিতে 
অম্নানবদনে আদেশ করিলেন! আদেশ করিলেন; কিন্তু সেই আদেশের কঠোরতম 

উদ্দেশ-পালনে আপনিও ঘত্ববত্তী হইলেন! আপন স্বকুমার অঙ্গে কঠিন লৌহবন্্ম এবং 
অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণ 'পুর্ববক তিনি প্রচণ্ড সমরানলে জীবনোৎ্সর্গ করিবার আয়োজন করিতে 

লাগিলেন । সেই সময়ে তাহার হৃদয়ে আর একটা চিন্তার উদয় হইল। গৃহে পুত্রবধূ-_ 

সুকুমারী-বাঁলিকামাত্র। তাহাকে বাটাতে রাখিয়া গেলে পাছে কোন প্রকারে 

কৈলবা-পতির শুত্র যশঃ কলঙ্কিত হয়, এই জন্য পুত্তের বীরা জননী সেই বালিকাকে 
স্বহস্তে রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়। দিলেন ; একে একে সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া 

সেই শিরিষ-কুসুম-সুকুমার কলেবরে কঠিন লৌহ কবচ পরাইয়া দিলেন এবং তাহার হস্তে 

একটা স্থৃতীক্ষ শূল স্থাপন করিয়া বীরগর্কে পর্বত হইতে অবতরণ করিলেন। সেই 

বীররমণীর জলন্ত বীরোদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক ক্ষত্রিয়মহিলা তুচ্ছ অবরোধবাস 

পরিত্যাগ পূর্বক উৎসাহিত হৃদয়ে তাহার অন্ুগমন করিলেন । দেখিতে দেখিতে রমণীগণ 
শরণভৈরব রণবাদ্যের সহিত উন্মাদিনী রণগীতি গাহিতে গাহিতে ভয়ঙ্করী রণচণ্ডীর বেশে 

ঘযবনসেনাসাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। চিতোরের বীরগণ নীরব-_নিঃস্পন্দ-বজাহত- 

প্রায় দণ্ডায়মান হইয়। বিশ্বক্-বিলারিত নিশ্চল নয়নে এই কতিপয় বীর-নারীর অলৌকিক 

বীরত্ব দেখিতে লাগিলেন ;__যাহারা কখনও অন্তঃপুরচ্ছায়। পরিত্যাগ করেন নাই, 

সুকুমার আচার-ব্যবহার এতদিন যাহাদের জীবনের মুখ্য ব্রতত্বর্ূপ ছিল, আজি তাহার! 

সকল স্সেহ_-সকল মমতা--সকল সুকুমার অনুষ্ঠানে জলাঞ্জলি দিয়! প্রকাণ্ড রণতুরঙ্গের 

পৃষ্ঠে স্কারোহণ পূর্বক স্বদেশের জন্য প্রচণ্ড গ্রচ্ড যবনবীরের সহিত প্রতিদন্থিতাক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলেন ! রাজপুত বীরগণ স্বচক্ষে তাহ! দেখিলেন ; দেখিলেন যে, বীরবর পুত্তের 

বাধ্যতী জননী আপন পুক্রবধূ ও সহচরীগণের সহিত যবন-দমরে অবতীর্ণ হইয়া অনেক 
সমর-কুশলী যবন-বীরকে ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন; অবশেষে পাপ যবনহস্ত হইতে 

আত্মরক্ষার উপায়াস্তর ন৷ দেখিয়া হ্ব স্ব হস্তস্থ তরবারাঘাতে স্ব স্ব হৃৎপিণ্ড ছেদন কারয় 

সেই ভীষণ সমর-শয্যায় অনন্তকালের জন্য শয়ন করিলেন ! 

আপনাদ্দিগের কন্যা, ভগিনী ও বনিতাদিগকে উক্তরূপ বিস্ময়কর রণাভিনয়ে 

জীবনোত্সর্গ করিতে দেখিয়া চিতোরের বীরগণ সাংসারিক সকল বন্ধন_সকল 

মায়ামমত1 ভুলিয়। গিয়া একবারে উন্মত্বপ্রায় হুইয়। উঠিলেন। উন্মত্বের ন্যায় 

নিংহনাদ ত্যাগ করিয়। উল্লক্ষনপূর্বক তাঁহার! শক্রসেনার নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন | 
বিশাল মোগল অনীকিনী উদ্বেলমাগরের ন্যায় প্রচণ্ডবেগে উচ্ছসিত হইয়া ভীষণ 



২৬৮ রাঁজন্থান। 

বিক্রমের সহিত চিতোরছুর্গের অভিমুখে অগ্রর হইতে লাগিল। প্রলম্ন-কালীন 
মেঘগর্জনের ন্যায় তাহাদিগের বিকট কামান-শ্রেণী জলস্ত গোল কপুঞ্জ উদগার করিয়! 

শ্রবণটতিরব নিনাদে গর্জিয়|! উঠিল। সেই সমস্ত গোৌলকপ্রহারে কতশত রাজপুত 
খণ্ডবিথণ্ডিত হইয়| শূন্যে উৎপতিত হইতে লাগিল-_-কতশত ক্ষত্রিয়বীরের বস্তমুষ্টি হইতে 

বিশাল শরকার্মূক বিচ্যুত হইয়া পড়িল! এইনূপে রাজপুতবাহিনী ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িত 
হইতে লাগিল) কিন্তু রাঁজপুতবীরগৃ্ণ কিছুতেই নিরুৎসাহ হইলেন না-কিছুতেই 

শক্রদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিলেন না । আত্মসমর্পণ 1 ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ 

করিয়। দেশবৈরী ঘবনের করে আত্মসমর্পণ ! হেয়-__জঘন্য-নিকুষ্টতম উপায়াবলম্বনে 
পাঁপজীবন-রক্ষা! সে জীবনে প্রয়োজন ?-_আত্মসমর্পণে সম্মত হওয়া দূরে থাকুক; 

সে পাঁপ-চিন্তা বীর কেশরী রাজপুতদিগের হৃদয়ে আঁদৌ উদ্দিত হয় নাই। স্বদেশ-রক্গা 

ও আত্মোৎসর্গের বীরমন্ত্রে উৎসাহিত হইয়া তাহার উন্মত্বের ন্যায় যথাসাধ্য হত্তস্থ 
শাণিত তরবারাঘাতে আপতিত জলস্ত গোলকসমূহের ছুই একটীকে ব্যর্থ করিতে 
করিতে মুহুমু্ বিকট সিংহনাদ ত্যাগ করিতে জাগিলেন। কিন্ত সকলই বৃথা হইল! 

লৌহান্ত্রের সাহায্যে দূরভেদী অমোঘ অগ্রান্ত্গুলিকে কি প্রকারে ব্যর্থ করিবেন? 
অবশেষে একটা জলস্ত গুলি ছুটিয়া আসিয়! প্রধান সেনাপতি জয়মল্লের হৃদয়ে প্রহত 
হইল; বীরবর জয়মল্প সে দারুণ আঘাতে অশ্পৃষ্ঠচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। 
ভীষণ ক্রোধ ও জিঘাংসায় তীহার বীরহৃদয় একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল! কাপুরুষ 
শক্রুকুল ধর্ম-বিগর্থিত উপায় অবলম্বন করিয়া দূর হইতে তাহাকে নিপাতিত করিল) 
ইহা ভাবিয়! তাহার হৃদয় যে কি নিদারুণ যন্ত্রণায় মথিত হইল, তাহা ধারণ করা 

কঠিন। 
সেই ভীষণতম ছূর্রিপাকে-_চিতোরের অনিবার্ধ্য অধঃপতনকাঁলে মর্মাহত জয়মন্ত 

চিতোরের ভবিষাৎ ভবিতব্যতা-বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিলেন ;_ দেখিলেন চিতোর 

অরক্ষণীয়--চিতোর-রক্ষার আর উপায় নাই! নিদারুণ মনোবেদনায় তাহার হদয় 

বিদীর্ঘ হইয়া গেল,__আরক্ত নয়নপ্রান্তে ছুইটী অশ্রবিন্দু দেখ! দিল। বিকট রোষ ও 

জিঘাংসার উত্তেজনায় দত্তে দত্ত নিশ্পেষণ করিয়। তিনি আঁকবরকে শতসহত্র ধিকার প্রদান 
করিলেন। ক্রমে করালকাল নিকটবর্তী হইতে লাগিল ;- তাহার আপনার এবং তাহার 
প্রাণাদপি গরীয়সী চিতোরপুরীর কঠোর ভবিতব্যতার বিকট নিবিদ়্ ছায়া তাহার নয়ন- 

সমক্ষে বিসারিত হইতে লাগিল! তখন তিনি স্বীয় অস্তিম ভীবন সদর্পে ও সগৌরবে 
উৎসর্গ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। অবিলম্বে লোমহর্ষণ ভয়াবহ জহরব্রতের আয়োঙ্জন 

হইতে লাগিল। এদিকে আট সহস্র রার্জপুত একত্রে “বীরা” &* গ্রহণ পূর্বক অন্তিম 

পীত বসন পরিধান এবং পরম্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়।' চরম সাহসে নির্ভর 
করিয়া একত্রে মোগল-বাহিনীমধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। তখন দরগদ্বারগুলি উদ্ঘাটিত 

হইল? নেই উদ্বাটিত দ্বারপথে জীবন-মমতাহীন উন্মত্ত রাঁজপুতগণ প্রচণ্ড গিরিনদের 
* বিদায় লইবার সময় রাজপুতগণ এই “বীর!” ব তাঙ্থুল গ্রহণ করিয়া থাকেন। 



মিবার। ২৬৯ 

নায় নিজ্তান্ত হইয়া শক্রসৈনাদিগকে দলিত করিতে লাগিল। উভয়পক্ষের অন্থ্য 
সৈন্য নিপাতিত হইল। কিন্তু তাহাতে অনন্ত মোগল-অনীকিনীর কিছুমান হাস 
হইল না। এক রক্তবীদ্ধের শোণিতপাতে যেন শত শত রক্তবীজ উখিত হইতে লাগিল! 

কাহার এমন শক্তি আছে যে সেই অসংখা রক্তবীজের গতি রোধ করিতে পারে 1 

ফলতঃ কিছুই হইল না! চিতোরের অধঃপতন হইল !--ভূশ-_দারুণ-_ শোচনীয় অধঃ- 

গন হইল! সে অধঃপতন হইতে চিভোৌর আঁর কখনও উঠিতে পারিল না,_-পারিবে 

কি না কে বলিতে পারে? 

সেই দ্রিন_-সেই শোঁচনীয় ছুর্দিন পীত-বসন-পরিহিত কোন রাজপুতই আত্মরক্ষার 

জন্য পাপ যবনকরে আযম্মসমর্পণ করেন নাই। কাহাদ্বারাও সেই পবিত্র পীতবসন 

কলঙ্কিত হয় নাই ।_-কেহই রাঁজপুত-গৌরব ও মাহায্বে জলাঞ্জলি দেন নাই। 
বীরপ্রস্থ চিতোরপুরী বীরশূন্য1_কণক-নগরী আজি শোচনীয় শ্বশানে পরিণত ! আজি 

ত্রিংশৎসহত্র রাজপুতবীর হৃদয়-রক্ত দানে--“জগৎ-গুরু”” “নরপাল” আকবরের ভীষণ 

শোৌণিত-তৃষা নিবারণ করিতে যাইয়! তাহার প্রচণ্ড বিদ্বেষানলে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন ! 

অসংখ্য নরনারীর শোণিত-সেকে চিতোরের সর্বাঙ্গ কর্দমিত--তছুপরি শোণিতাক্ত 

কর্দমবিদিপ্ধ ছিন্নভিন্নাঙ্গ অগণা শবদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! সেই শোণিত-কর্দমে চরণতল 
কর্দমিত করিয়া, সেই ছিন্নভিন্নাঙ্গ শবদেহগুলিকে অক্লানবদনে পদতলে দলিত করিয়।,__- 
সেই ভীষণ চিহোোর-শ্মশীনকে ভীষণতর করিয়া! তুলিয়া শিষ্ঠর পাষাণহদয় আকবর 

ডিভোরনগরে প্রবেশ করিলেন। কিদেশীয় কি বিদেশীয় সকল প্রকার রাজপুত সামন্ত 

মমিত্তির অধিনায়কগণ এবং রাজার সপ্রদশ শত অতি নিকটস্থ কুটুম্ব সেই দুর্দিনে 

চিতোর-রঙ্ষার্থ প্রাণ বিসজ্জন করিয়াছেন | একমাত্র গোয়ালিয়রের তুয়ার-নৃপন্ভি 

ভবিতব্যতার আর একটা কঠোর বিধি পালনের জনা সেই ভয়াবহ ফালসমরে জীবন রক্ষা 

করিতে পারিয়াছিলেন। নয়জন রাজমহিষী, পাঁচজন রাজকুমারী, ছুইটা শিশু তনয়, 
এবং সমস্ত সর্দারকুলের মহিলাগণ সেই দিন_সেই ছুর্দিন কঠোর জহরব্রত-সমাপনে 
অথবা কঠোরতর রণাতিনয়ে আত্মজীবন আহুতি প্রদ্দান করিয়াছেন। পরেই কাল দিবসে 

চিতোরের যে বিষম সর্বনাশ সাধিত হইল, তাহ! আর ভুলিবার নহে। ষত দ্দিন জগতে 

“হিন্দ” নাম অক্ষুণ্র থাকিবে, ততদিন কেহই বোধ হয় ভুলিতে পারিবে না। সেই দিন 
বাজপুত-ম্বাধীনতার মহাশক্কিরূপিনী ভগবভী মহামায়। চিতোরপুরী ত্যাগ করিয়া চলিক্সা 

গেলেন । সেই দিন সেই কাল “আদিত্য-বারে” * পবিত্র গিহ্লোটকুলের পূজ্যতম 
অধিষ্ঠাতা দেব ভুবন-প্রকাশক তগবান্ দিবাকর একবার চিরদিনের জন্য চিতোরের 

উপর গৌরবময় কিরণ বিস্তার করিয়া নিদারণ মনোবেদনায় নয়ন নিমীলিত করিলেন! 
সেই দিন হইতে সেই সগৌরব রশ্মিপা আর কেহই দেখিতে পাইল না! থে চিতোর 
এতদিন স্বাধীনতা ও সনাতনধর্ষ্ের হুর্ভেদ্য অজেয় দুর্গন্বন্নপ প্রথিত ছিল, আজি তাহার 

"৭ পপ পপ পপ 

পপি পাশপাশি ১১, সপ সিপাপ্পপ পপিপাপিপপিটি পপি পপ ৮৮৮০৮4 
পট িপিপসশ০প া ০৯৮ পপি 

* রবিবার ১১ই চৈত্র সন্থৎ ১৬২৪ (থৃঃ ১৫৬৮) অকে এই রোমহ্দধ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। 



২৭০ | রাজন্থান। 

নিদারুণ অধঃপতন হইল, শোভাসৌন্দর্যোে একদা যাহ! স্থুরনগরী অমরাবতীর তুল্য হুইয়। 
দাঁড়াইয়াছিল, আজি নিষ্ঠর আকবর তাহাকে সেই সৌন্দর্য্য হইতে বিচ্যুত করিলেন! 
শোভনীয় সৌধরাজি ও সুদৃশ্ত মন্দিরগুলিকে একবারে চূর্ণবিচূর্ণিত করিয়। ভূমিসাৎ করিয়। 
দিলেন! যে নাকরাঁসমূহ ভীমগন্তীর নির্ধে।ষে ধ্বনিত হইয়া গিহ্লোটনৃপতিগণের 
পুরী-প্রবেশ ও বহির্গমন ক্রোশক্রোশান্তে বিঘোষিত করিত; যে মহামুল্য ও শোতভমান 

দীপবৃক্ষ ভগবতী বিশ্বমাত। চতৃজ! দেবীর মন্দিরকে বিমলালোৌকে আলোকিত করিত, 

এবং যে দর্শনীয় কবাটসমূহ রঃ তারের পিংহদ্বারে শোভিত ছিল, নির্দয় আকবর পাষাণে 

সদয় বাঁধিয়। স্বীয় ভাবী নগরী আকবারাবাদকে সজ্জিত করিবার জন্য তৎসমুদয় 

হরণ করিয়া লইয়া গেলেন *! 

আকবর স্বহস্তে বীরবর জয়মল্লের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন । যে বন্দুকের সাহাফ্যে 

ততকর্তৃক সেই কাপুরুষোচিত কার্ধ্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তিনি, তাহার নাম “সংগ্রাম” 1 

রাখিয়াছিলেন। এতদ্বিবরণের সত্যতা আবুল ফজেল এবং সম্রাট জাহাঙ্গির কর্তৃক প্রমাণিত 

হইয়াছে। ধশ্দ্রবিগর্িত উপায় অবলম্বন করিয়া আকবর জয়মলকে সংহার করিয়াছিলেন 

বটে; কিন্ত তাহা বলিয়া তিনি সেই বীর-শেখরের উচ্চতর গুণ-গরিমাসন্বন্ধে অন্ধ 

ছিলেন নাঁ। জয়মলকে স্বহন্তে বধ করিয়া তিনি আপনাকে কৃতকৃতার্থ ও সম্মানিত মনে 

করিয়াছিলেন! এমন কি সেই জয়মল এবং বীর-বালক পুত্তের লোকবিম্ময়কর বীরত্ব 

অক্ষুগ্ন রাখিবার জনা দ্িলিতে আপন প্রকাণ্ড প্রাসাদের সিংহদ্বারে রী বেদিকৌপরি 

তাছাদিগের উভয়েরই ছটা পাষাণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
পপেীপাপাশশিপতা পপাপাপাপ পপি িশিতিস্পিশ০। +সপপাশাপািশীশটিশিিিপ পাতি শিোিািটািশীীটাটাশীিটিশশািটি 

% * গতি শাক চিতোর রা” অর্থাৎ “চিতোরের তৃতীয় ভৎসাদনে” আকবরের কঠোর ঠি দ্ধ িডা 
ও নৃশংন অত্যাচারের হুম্পষ্ট নিদর্শন পাওয়! যায়। কেননা আল্ল।-উদ্দীন অথবা বজ্রহাদয় বাজবাহাছুরেঃ 

প্রচণ্ড বিদ্বেষবহ্ধি হইতে যে সকল শোভনীয় প্রানাদ, মন্দির ও স্তস্তাদি নিষ্কৃতি পাইয়াছিল, তৎনমস্তই 

আকবরকর্তৃক বিধ্বস্ত ও কিচুর্ণিত হইয়া গিয়াছিল। কথিত আছে, আকবর অতিশয় শিল্পানুরাগী ও মানব 
মিত্র ছিলেন ; কিন্তু ইহাতে তাহার সে ছুইটী পবিত্র উপনামে গরীর কলঙ্ক-কালিমা অঙ্কিত হইয়াছে! 
আল্ল|-উদ্দীনের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত খুব কম অনিষ্টকর) কেননা ছুর্গের রক্ষণভার একটা হিন্দু নৃপতির করেই 

নমর্পিত হইয়াছিল এবং বাজবাহাদুর আপন দুরভীষ্ট সাধন কবিবার জন্য অতিঅল্ল সময়ই গাইয়াছিল। 

বিশেধতঃ সে দকল কালে রাজপুভগণ আপনাদিগের ভগ্রমন্দিরাদির জীর্ণ সংস্কার করাইয়। লইতে পারিতেন। 

কিপ্ত আকবরের পর তাহাদের সেইরূপ ভাব অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়িয়াছিল। আকবরের পরবস্তা 

কলের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে ইহার সতত নম্যক উপলন্ধ হইবে । আকবরের পর রাজপুতদিগের আত্ম" 

রক্ষার চিন্তাই বিশেষ বলবতী হইয়। উঠে ; জীর্ণ-সংস্কারে অথবা! পুনগগঠনে তখন ভাহাদিগের আদৌ প্রসঞ্জি 

ছিল না; সুতরাং আঁকবরকর্তৃক যে সকল অট্টালিক| ও মন্দিরাদি বিধ্বস্ত হইল, দে দকলের আর জীর্ণ 

সংস্কার ও পুনর্গঠন হইল না| দেশের দৈন[কালে কখনই শিল্পের উন্নতি হয় নাই এনং শিল্পশাস্ত্রে পারদশিতা 

জন্মিলেও যত দিন ন। উপযুক্ত উপায় ও হুযোগ পাওয়া যায়, ততদিন সে পারদর্শিতার কোন ফলোদয়ই ২ 
না। আকবরের কঠোর অত্যাচারে যে চিতোর গতিত হইল, তাহা! আর উঠিতে পারিল না? স্থৃতরা: 

চিভোরের পূর্বব শোভ।-লৌন্দধ্ের জার পুনরুঞার হইল না! 
1 “তিনি (আকবর) যে বন্দুকন্থারা জয়মল্কে সংসার করিয়াছিলেন, তাহার নাম “সংগ্রাম” রাখিয়া 

ছিলেন । সংগ্রাম একটা অতি উৎকুষ্ট বন্দুক) তৎসাহাহ্যে তিনি প্রা তিন চারি সহস্র পরাস্ত পক্ষী বধ 

রাত ।,--জাহা।ঙ্গর নেমা। 

₹ হইশত বৎনর পূর্বের বিখ্যাত ফরালী পঞ্ডিত বরিয়ন ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া উক্ত দুইটা 



মিবার। ২৭১ 

প্রসিদ্ধ কারেজ নগরের ভূবনবিদিত মহাবীর হানিবলের প্রচণ্ড প্রতাঁপে কাঁনি নামক 

সমরাঙ্গণে যে সমস্ত রোমীয় অশ্বারোহী বীর প্রাণত্যাগ করেন; বিজয়ী হানিবল 
ক্টাহাদিগের অঙ্লিয়কসমূহ ওজন করিয়া আপন জয়পরিমাঁণ নির্দারিত করিয়াছিলেন । 

সেইরূপ আকবরও নিপতিত রাজপুতবীরদিগের যজ্ঞোপবীত তুলাদণ্ডে স্থাপন করিয়া 

আপন জয়পরিমাঁশ পরিমাপিত করিলেন! ওজনে সর্বশুদ্ধ মার্দেক চতুঃষপ্ততি মণ * 
নির্ঘারিত হইল ! চিতোরের শোচনীয় অধঃপতনের সেই জলন্থ নিদর্শন--সেই ৭৪1০ মণ 

“তিলক” অথবা দিব্যবূপে সেই ছুর্দিন হইতে ব্যবহৃত হইল ! কি বণিক, কি শ্রেঠী, কি 

গৃহস্থ, কি প্রেমিক, সকলেই সেইদিন হইতে সেই .শোণিতময় ৭৪॥* চিহ্ন আপনাপন 
গুপ্ত পত্রের পৃষ্ঠদেশে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন । এই সামান্য তিলকাস্কের অভ্যন্তরে 

যে কঠোর দ্রিবা সংগুপ্ত রহিয়াছে, তাহা কেহই অবহেলা করিতে পারে না; মেই 

গত্র-নির্দিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহই সেই তিলকাঙ্কিত পত্র উন্মোচন করিতে সাহপী হয় 

না । যে হইবে তাহাকে চিতোর-ধ্বংসের পাপ-স্পর্শ করিবে। এরূপ বিবরণ ইতিহাসের 

পঙ্গে স্বলপ্রয়োজনীয় হইলেও কেবল ইহার অগ্যন্তরস্থ নৈতিক তত্বের জন্য ইতিবৃত্তে 

বর্ণিত হইয়া থাকে । এ নৈতিক উদ্দেশা সামান্য নহে; কেননা এই সামান্য ৭৪, 

অস্কের ভিতর যে গভীরভাব অবস্থিত রহিয়াছে, তাহ! হ্বদয়ঙ্গষম হইলে কোন্ ভারতবাসীর 

জদর এক তেজস্থিনী চিন্তায় উত্তেজি হইয়! না উঠে ?_কে না বর্তমান ভুলিয় 1 অতীতের 

অন্ধতমকৃপে প্রবেশ পূর্বক সেই ছর্দিনের, সেই শোণিতরপ্সিত চিত্র দেখিয়া? আইসে ? 
, ২১০০৮ পীিশীদশশশাশশীশশীশি্াশাশীশীিেপশীেিিীশীশীশশিীশ্িশিশিিশিািটি পপি পিপিপি তপতি তপন ১ সপপাপাপপ 

_ শীশিশশিশীশীশীিশিশাশিপাপপিপিপীপীপিপিপিপপাপশিশীপদিপিশাত পাপ 

প্রতিমূর্তি দেখিয়াছিলেন | তিনি ভারতবধদন্ঙ্গে স্বদেশস্থ বন্ধুদিগকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার 

অর্ধিকাংশই পুস্তকাকারে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে লগ নগরে মুদ্রান্কিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে যেখ।নতে জয়মল ও 

পুত্রের প্রতিমুত্তির বিবরণ আছে, সেখানি ১লা জুলাই ১৬৬৩ খৃষ্টান্দে লিখিত হয়। তিনি বলেন £-- 

'দি-হ্ধারে প্রবেশ করিবার সময় দ্বারের ছুই পার্শস্থ দুইটা প্রকাও হস্তী ছিন্ন দর্শনযোগা আর কিছুই 

দেখিতে পাইলাম না। তাহাদিগের একটার উপরিভাগে চিতোরের অধিপতি (1) জযামেল (জয়মল) এবং 

পরটীর উপর তীয় ভ্রাতা পন্তার্ (পুত) প্রতিমূর্তি। এই ছুইটা অতি সাহসিক বীর আপনাদিগের বীর- 

জননীর সহিত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অতি বিষ্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ ফরিয়াছিলেন। ত্রাহারা এতদূর বীর ও 

নাহমিক যে, প্রাণ থাকিতে শত্রুর নিকট মন্তক অবনত করেন নাই) এই গৌরবজনা শত্রতেও ভাহাদিগের 

প্রতিমর্তি প্রস্তত করিতে বাধা হইয়াছিলেন। রাজতবনে প্রবেশ করিয়াই গজপৃষ্ঠানীন এই দুইটা বীরমূর্তি 

দর্শন করিয়! আমার মনে বে কি এক অপূর্ব ভাব--তয়। ভক্তি ও আনন্দ-দি্রিত যে কি এক উচ্চ ভাব 

উদিত হইয়াছিল, তাহ! আমি হ্বয়ংই বুষিতে অক্ষন | 

পঙডিতবর বর্ণিয়র রাজপুত-ইতিবৃত্ব তালরূপ জানিতেন শা নতুবা তিনি জয়মল্কে চিতোরের রাজা এবং 

ুত্তকে তাহার ভ্রাতা বলিয়! বর্ণন করিবেন কেন ? কিন্তু কেবল তাহাদিগের.ছুইজনের ছুইটা গাষাণ-প্রতিযূত্তি 

দেখিয়া যখন তাহার হৃদয়ে সেকপ গভীর ভাবের উদয় হইয়াছিল, তখন মিনি সমূহ কষ্ট স্বীকার করিয় 

রাজপুতজাতির ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি জয়মল. ও পুত্র লীলাক্ষেঞ্জ স্বচক্ষে দেখিয়। তাহাদিগের 

চিভাবেদিকার উপর আরণা প্রহ্থনদল তক্তিসহকারে স্থাপন করিয়াছিলেন, এমন কি যিনি রাজপৃতদিগের 

জনাই স্বীয় জীবন পাতিত কবিয়াছেন, দেই মহাক্মা উদারচরিত টড্নাহেবের জদয়ে যে কি উচ্চভর--কি 

মহত্তর ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা এই ইতিহাস পাঠ করিলেই ুম্পষ্ট প্রতীত হইতে পারিবে 

* এই মণ পাক্কা চারি সের়। ডৌগাহের ইহাকে £* সের ওজনের মণ বলিয়া স্থির করিয়া স্থানে স্থানে 

শিষ্ম গোলযোগে পতি হইয়াছেন। 



২৭২ রাজস্থান । 

কাপুরুষ হতভাগ্য উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া রাজপিপ্গলী নামক গভীর 
অরণ্যস্থ গোহিলদিগের নিকট, আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । দারুণ ছুঃখ ও মনোবেদনায় 

তথায় কয়েক দিবস যাপন করিয়া তিনি আরাবল্ির অভ্যন্তরস্থ গিরবে। নামক স্থানে 

গমন করিলেন। চিতোর জয় করিবার পূর্ধ্বে তদীয় পূর্বপুরুষ বীরকেশরী বাগ্লারাওল 
ইহাঁর সন্নিহিত স্থানে অজ্ঞাতবাসে অবস্থিত ছিলেন । চিতোরের এই মহানর্থ সংঘটিত 

হইবাঁর পূর্বে উক্ত গিরবে! উপত্যকার পুরোভাগে উদয়সিংহ একটা বিশাল সরোবর 

খনন করিয়! স্বীয় নামান্ুনারে তাহাকে “উদয়সাগর” অভিধা দান করিয়াছিলেন। সেই 

উপত্যকার প্রশস্ত বক্ষ বিধৌত করিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিতরঞ্গিণী কলনিনাদে 
বক্রগতিতে প্রবাহিত ।' উদয়সিংহ তন্মধ্যস্থ একটা তরঙ্জিণীর শ্রোত প্রতিরোধ করিয়! 

একী বিশাল বীধ স্থাপন করিলেন এবং তছৃপরিস্থ গিরিব্রজের সান্ুদেশে “নচৌকি” 
নামে একটা ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন। এই ক্ষুপ্র প্রাসাদের চতুঃপার্থে অচিরকাল 

মধ্যে অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা উখিত হইল 7-_-ক্রমে তাহা একটা ক্ষ 

নগরে পরিণত হইয়া! দেখিতে দেখিতে বৃহৎ হইয়া উঠিল;-_উদয়সিংহ তাহাকে স্বনামে 

আখ্যাত করিলেন।--এইরূপে উদয়পুর সেইদিন হইতে মিবারের রাজধানী বলিয়া 

প্রসিদ্ধ হইল । 

চিতোর-ধবংসের চারি বৎসর পরে মন্াহত উদয়সিংহ গোগুও। নামক স্থানে ৪২ 

বৎসর বয্পদক্রমকালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাহার পরলোকগমনের পর তাহার 

সর্ধবসমেত পঞ্চবিংশতি তনয় জীবিত রহিলেন। ইন্টার “রণবৎ”? . নামে আখ্যাত হইয়! 

কালক্রমে বিশাল শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজি রণবৎ, পুরবৎ, 

অথবা কণবৎ্গণ তাছাদিগেরই বিস্তৃত বংশতরুর শাখা-প্রশাখা মাত্র। চরমকালে 

শূন্য শাসনদণ্ড লইয়া উদয়সিংহ আপন পুত্রগণের মধ্যে এক বিষম বিবাদের বীজ বপন 
করিয়া গেলেন । চিরন্তন উত্তরাধিকারিত্ববিধির ব্যতিচার করিয়। 'তিনি আপন 

প্রিরহম কনিষ্ঠ পুল্র ধোগমলকেই আপন উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করিয়৷ গেলেন। 

ইহাতেই বিবাদের স্ত্রপাত হয় । ফলতঃ রাণার অভিপ্রায়ান্পারে যৌগমলই মিবারের 

আধিগত্যে অভিষিক্ত হয়েন। মিবারে এক রাজার অস্তোষ্টি-সৎকার এবং অন্য রাজার 

নবাধিরোহণের ব্যবধান মধ্যে অতি অল সময়ই অতীত হইতে দেখা যায়। 

পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ কুলপুরোহিতের বাটাতে যাইয়া শোক করিতে থাকে, এদিকে নবীন 

ভূপতির অভিবেকোত্সষ সমাপন করিবার জন্য পৌরজন ও মন্ত্রীবর্গ প্রাসাদকে 
নান'এক্কারে সজ্জিত করিতে আরম্ত করে। ফাল্গুন মাসের বাসন্তী পূর্ণিমার দিবসে 
যোগমলের ভ্রাৃগণ পিতার অস্তোষ্টি বিধান সমাপন করিবার জন্য শ্রশানভূমে প্রস্থিত 

হইলে তিনি উদয়পুরের নবীন সিংহাসনে সমারূঢ হইলেন । কিন্ত বিধাতা তাহার 
অদৃষ্টে রাজভোগ লিখেন নাই | কেননা স্ততিবাদক ও দৃতগণ যখন তাহার 
সিংহাসনারোহণ ঘোষণ! করিয়া দিল) তখন শ্বশানে তাহার পিতার শবদেহের চারিদিকে 
মিবারের সপ্দানগণ একটা বড়যন্রে নিযুক্ত ছিলেন। দে ষড়যন্ত্রের ফল অচিরে সকলে 



মিবার। ২৭৩ 

জানিতে পারিল। পাঠকগণের অবশ্য মনে থাকিতে পারে যে, উদয়সিংহ 

শনিগুরু সর্দারের ছুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । মেই শনিগুরু রাজকুমারীর 
গর্ভে উদয়সিংহের ওরসে বীরপুঙ্গব প্রতাপ জক্মগ্রহণ করেন। প্রতাপের মাতুল 

ঝালোর-রাও আপন ভাগিনেয়কে মিবারের আধিপত্যে অভিষেক করিবার জন] 

নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং মিবারের প্রধানতম সামন্ত চন্নাবৎশিরোমণি কৃষ্ণকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রতাপ উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হইয়াও রাজসিংহাসন পাইল না, 
আপনি সজীব থাকিয়া এ অবিচারে কেমন করিয়] সম্মতি দান করিলেন ?” ইহাতে 

সামস্তশেথর কৃষ্ণ ধীরন্র বচনে কহিলেন “রোগী অন্তিমকালে একটু দুগ্ধ পান করিতে 
চাহিলে। তাহাকে তাহা দান না করা কি ভাল?” কৃষ্ণের স্বর ক্রমে গম্ভীর হইয়া 

আসিল তিনি পুনর্ধার বলিলেন “শনিগুরুরাও ! আপনার ভাগিনেয়কেই আমি মনোনীত 

করিয়াছি; আমি প্রতাপের পার্থেই দণ্ডায়মান হইব 1” 

যোগমল ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া রাণার উচ্ঠ গদিতে উপবিষ্ট আছেন; এদিকে 

গ্রতাপসিংহ মিবাররাজ্য পরিত্যাগ করিবার জন্য আপন তুরঙ্নকে সজ্জিত করিতেছেন; 

এমন সময়ে গোয়ালিয়রের পদচ্যুত নৃপতির সহিত রাবৎ কৃষ্ণ তদগৃহে প্রবেশ করিলেন। 

প্রবেশ করিবাঁঘাত্র উভয়ে যোগমলের বানদ্ধয় ধারণ পূর্বক তাহাকে গদির সমুখস্থ নিম 

আসনে নামাইয়! দিলেন । নামাইবার সময় সামন্তশিরোমণি রাবৎ কৃষ্ণ ধীর ও মর্দভেদী 

বাক্যে কহিলেন “মহারাজ ! আপনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন) এ আমনে উপবেশন 

করিবার একমাত্র প্রতীপসিংহেরই অধিকার আছে ।” শালুম্বাপতি তৎপরে প্রতাগমিংহকে 

রাজবেশে ও দেবীদত্ত থড়ো সজ্জিত করিয়া রাজাসনে স্থাপন করিলেন এবং বারত্রয় ভূমিতল 
পর্ণ করিয়া তাহাকে মিবারের অধীশ্বর বলিয়া সঞ্ধোধন করিলেন। ত্রুমে সকল সর্দার ও 
সামন্তই রাবংকৃষ্ণের কার্ধ্যের অনুকরণ করিলেন। এই মাঙ্গলিক ব্যাপার সমাপিত 

হইবামাত্র নখীন নূপতি প্রতাপদিংহ সকলকে একত্রে ডাকিয়া বলিলেন “আহেরিয়। 
উৎসব মমাগত) অতএব চলুন সকলে অশ্বারোহণ পূর্বক মৃগয়াব্যাপারে প্রবৃত্ত হই এবং 

তগবত্ী গৌরীর সম্মুথে বরাহ বলি দিয়া আগামী বর্ষের ফালাফল গণনা করি 
পরঘাননে পুলকিত হইয়া মকলেই সেই মহতী মুগয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। তীহারা সকলে 

অসংখ্য বরাহ নিগাতিত করিলেন। সেই দিন সেই লীলাযুদ্ধের কৃতকার্ধ্যত্তায় মর্দারগণ 

দেখিলেন যে, মিবারের ভাগ্যে ভবিষ্ মঙ্গল-হচনাই লিখিত রহিয়াছে। 



দশম অধ্যায়। 

প্রতাপের সিংহামনারোহণ ;-_-মকবরের মহিত রাজপুত নৃপতিগণের দশ্মিলন 7-_-প্রতাঁপের দীনাবস্থা ;.. 
তাহার যুদ্ধোদেোোগ ;--আকবরের নিকট মালদেবের বশ্তা-ম্বীকার ;-- রাজপুত নৃপতিদিগের নহিত 

প্রতাপের মন্বদ্ধত্যাগ )-_অন্বরের রাজা মানসিংহ ;--রাজকুমার সেলিমকর্তৃক মিবারাক্রমণ ; 

হলদিঘাটের যুদ্ধ $-সেলিমের সম্মুখীন হইয়া প্রতাপের ঘোরতর ছুন্ধ +-_-প্রতাপের আঘাত প্রাপ্তি এবং 

ঝালা সর্দার কর্তৃক তাহার প্রাণরক্ষা;-প্রতাপের সহিত তদীয় ভ্রাত| শত্তসিংহের সাক্ষাৎ এবং প্রতাপকে 
'শক্তসিংহের আনুকুলাদান ;_-মাকবরকর্তৃক কমলমীর-জয় ;-_-মোগলসেনাকর্তৃক উদয়প্রাধিকার ;-- 
প্রতাপের করে মোগল-সেনাপতি ফরিদের সসৈনো নিধন-প্রাপ্তিং--ভিলগণ কর্তৃক প্রতাপের পরিবারবর্গের 
প্রাণরক্ষা ;--খা থানা /--প্রতাপের সঙ্কটবৃদ্ধি;--আকবরের সহিত তাহার মন্ধি-লুচন। ;__বিকানীরের 

রাজকুমার পৃথীসিংহ ;খোসরোজ-বিবরণ )-মিবার পরিত্যাগ করিয়া! প্রতাপের দিদ্কুনদাভিমুখে 

গমন)-তাহার মন্ত্রীর প্রভুপরায়ণতা।__ প্রতাপের প্রত্যাগমন;--অতর্কি তভাবে মোগলদিগকে আক্রমণ;- 
প্রতাপের কমলমীর ও উদয়পুর পুনরুদ্ধার ;-_তাহার বিজয়গৌরব /_-উ1হার পাঁড়! ও মৃতাবৃত্ান্ত। 

সুগ্রদিদ্ধ শিশোদীয়কুলের উচ্চতম সম্মানসন্ত্রম ও রাজোপাধিসমূহে অলঙ্কৃত হইয়। 

প্রতাপ বিশাল মিবার-রাজ্যের একাধিপত্যে অভিষিক্ত হইলেন । কিন্তু ত্টাহার রাজধানী) 

সহায়, সম্বল, উপায় ও অবলম্বন কিছুই নাই। অবিরাম কঠোরতর বিপদের অস্কুণ 

তাড়নে তাহার আত্মীয়স্বজন ও অধীনস্থ সামন্তগণ নিতান্ত নিঃস্পহ ও নিস্তেজ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু নির্ভীক প্রতাপ তাহাতে মুহূর্তের জন্যও নিরুৎসাহ হইল্লেন না। 

তাহার হৃদর তদীয় পিতৃপুরুষগণের বীরমন্ত্রে দীক্ষিত; তাহাদিগের তেজস্থিতা ও মাহাস্কো 

অনুপ্রাণিত। সেই সমস্ত অপূর্ব রাজগুণগ্রামে বিভূষিত থাকাতে তিনি কিসে চিতোরের 

প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন, কিপে পিতৃপুরুষগণের পূর্ব বল পুনরুপচয় করিয়া 

অবমানকর্তা যবনদিগের দুরাচরণের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবেন, সেই চিন্তাতেই 
অন্ুুদিন মগ্ন হইয়া! রহিলেন। মেই চিন্তা যতই ক্রমে ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল, 

ততই তাহার হৃদয় নবীন সাহস ও উৎসাহে দৃঢ়তর হইয়া উঠিল) ততই তিনি স্বীয় 

মহামন্ত্র সাধনে উত্তেজিত হইতে লাগিলেন । সে সাধনার প্রতিকুলে যে, অসংখা বিল 

বিরাজিত) তাহা তিনি নিশ্চয় জানিতেন। তিনি জানিতেন বে, তিনি স্বয়ং নিংসহায় 

ও নিঃসম্বল এবং মোগল সমাট আকবর বিপুলবলমম্পন্ন। কিন্তু প্রতাপ তাহাতে 

দ্বিগুণতর প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। আঁকবরকে বিপুল সহায় বলসম্পন্ন জানিতেন 

বলিয়! বীরপুঙ্গব প্রতাপ তাহার বিরুদ্ধে অসিধারণ করিরার জন্য দ্বিগুণতর উৎসাহে 

প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। | 

্বদেশীয় ভট্টদিগের কাব্যগ্রস্থে প্রতাপ স্বীয় পিতৃপুরুষদিগের অলৌকিক বীরত্ব ও 

মাহাক্মোর বিবরণ পাঠ করিয়া অব্গত হইয়াছেন যে, গিহেলাট নৃপতিগণ কখনও শত্র 

সমশে অবনত হয়েন নাই) কঠোরন্ম বিপদে পতিত হইয়াও তাহারা কখনও দেশবৈরীর 



মিবার। ২৭৫ 

নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই। যদিও সাহাবুদ্ধীন প্রভৃতি নিষ্ঠ,র মুসলমানদিগের 

প্রচগ্ড বিদ্বেষ-বন্ছিতে চিতোরপুরী অনেকবার বিধ্বস্ত হইয়! গিয়াছে, তথাপি কেহ কখন 

তন্নগরীকে হস্তগত করিতে পারে নাই। হস্তগত করা দূরে থাকুক, বরং অনেক মুসলমান 

নৃপতি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া! চিতোরে কারামন্ত্রণা ভোগ করিয়। গিয়াছেন। তবেকি সেই 

চিতোরপুরীর আর পুনরুদ্ধার হইবে না? তবেকি চিতোর-বিজেতা আকবরের প্রচণ্ড 

দর্প ূ ণীককত হইবে না? প্রতাপের বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে, আজি যেন চিতোর শব্রু 
কর্তৃক কবলিত হইয়াছে, আজি যেন আকবর শ্রীবৃদ্ধির উচ্চতম আসনে আরূঢ় হইয়াছেন; 

কিন্তু কল্য হয়ত তিনি কঠোর উদ্যম ও অধ্যবসায়ের আন্কুল্যে সেই চিতোরপুরীকে 
পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন; হয়ত অনৃষ্টচক্রের অনিবার্ধ্য পরিবর্তনে মোগলনআাট 
আকবর সেই উচ্চতম আদন হুইতে নিম্নতম রসাতলকৃপে নিপতিত হইবেন; হয়ত তিনিই 

আকবরের দিল্লি-সিংহাসন বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারিবেন । বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপের এরূপ 

সংস্কারকে কখনই ন্যায়বিরুদ্ধ ব| ভীরুমস্থবলত বল! যাইতে পারে না। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ 

ইছার বিরুদ্ধে যে অসংখ্য ঘোরতর প্রতিরোধ ধীরে ধীরে উখিত হুইতেছিল; চতুর 
আকবর গোপনে বপিয়৷ তাহার সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ করিবার অভিগ্রায়ে যে চক্র চালনা 

করিতেছিলেন, তাহা প্রতাপ তখন জানিতে পারেন নাই । তিনি যখন উক্ত সংস্কারের 

বশবর্তী হইয়া মনোমধ্যে এক মহতী আশা ও আকাজ্ষা। পোষণ পূর্বক তছুভয়ের 
চরিতার্থতা-সাধনে উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন তাহার প্রচণ্ড বৈরী আকবর তীহার 

সমস্ত উদ্যোগ বিফল করিবার উদ্দেশে প্রতাপের সঙ্গাতীয় শ্বধন্মীবলম্বী এমন কি 

আত্মীয়কুটুম্বদিগকে নানা প্রলোভনে বশীতৃত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে চালিত 
করিতেছিলেন ! মারবার, অন্বর, ও বিকনীরের রাজকুমারগণ--এমন কি মিবারের দ্ঢ় 

মিত্র বুন্দিরাজও যবনের পাপ প্রলোভনে বশীভূত হইয়া স্বদেশের ও সজাতির বিরুদ্ধে 
অপ্পিধারণ করিতে উদ্যত হুইয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয় প্রতাঁপের আপনার ভাতা 

সাগরজি পধ্যন্তও * সেই সমস্ত স্বদেশদ্রোহী কাপুরুষদিগের জঘন্য উদদাহরণের অনুসরণ 
করিয়া স্বীয় ভ্রাতার সর্বনাশসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন! কাপুরুষ সাগরজি স্বীয় 

বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপুরুষতার পুরস্কারম্বরূপ আপন পিতৃপুরুষগণের প্রাচীন রাজধানী 

ও রাজোপাধি লাভ করিয়াছিলেন । 

এই সকল ছুঃসম্বাদ যখন প্রতাপের কর্ণগোচর হইল) যখন তিনি শুনিলেন যে, 

স্বদেশীয় ও সজাতীয়গণ এবং আত্মীয় শ্বজনগণও যবনের পক্ষ-অবলম্বন পূর্বক তাহার 
স্পপপীপস পেপসি ৪4: 

পপ 

* কন্ধর নামক দুর্গ সগরজির অধিকারতৃক্ত ছিল । তাহায় সম্তানসম্ভতিগণ সাগরাবৎ নামে আখ্যাত। 
তা্গার। অম্বরের খ্যাতনামা নরপতি সোবে জয়সিংহের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সেই কন্ধর ছুর্গ ভোগ করিয়া- 
ছিলেন। সেই সময়ে তাহারা অন্বরের কচ্ছবাহ কুলের নহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইতে সম্মত না 

হওয়াতে মহারাজ জয়সিংহ তাহাদিগের হন্ত হইতে উক্ত ছুর্গ আচ্ছন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। যাহা হউক, 

ইহারা মধ্য ভারতবর্ষে অনেকগুলি জনপদ স্থাপন করিয়াছিলেন । সেই সকলের মধ্যে ওমরি ভাদোর!) 
খণেশগঞ্জ, দিগদোলীই বিশেষ প্রসিদ্ধ । | | 



২৭৬ রাজস্থান। 

বিকদ্ধে অসিধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাঁহার মনোবেদনার আর সীমাপরিসীম। 

রহিল না। দারুণ রোষ, বিষাদ ও জিঘাংসায় উন্মত্ত হইয়া তিনি সেই কাপুরুষদিগের 

রাজপুত নামে শত সহজ ধিক্কার প্রদান করিলেন | কিন্তু তাহা বলিয়। তিনি নিজ 

প্রতিজ্ঞা ও মহামন্ত্র মুহূর্তের জন্যও ভূলিতে পারিলেন না; মুহূর্তের জন্ভও তাহার হৃদয়ের 

প্রচণ্ড উত্সাহ ও সাহস হীনপ্রভ হইল না। কঠোর বিপদরাশি তাহার বিরুদ্ধে যতই 

ঘন ও ঘোরতর হইতে লাগিল, ততই তাহার সাহস ও উৎসাহ দৃঢ়তর হইয়া উঠিতে 

লাগিল; ততই শত্রুর দর্প চূর্ণিত করিবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। 
প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন “জননীর পবিত্র স্তন্তদৃ্ধ কখনই কলঙ্কিত করিব না ।» 

এ প্রতিজ্ঞা তিনি সম্যক্রূপে পালন করিতে পারিয়াছিলেন। এই প্রতিজ্ঞার বলেই 
তিনি একাকী ক্রমাগত পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়। পরাক্রাস্ত দুর্ধর্ষ মোগলসমাটের বিপুল 

সেনাবল ও সমবেত চেষ্টা বিফল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই লোকৰিশ্ময়কর 

ব্যাপার সংসাধন করিবার সময় তাহাকে সেই স্ুদীর্ঘকাল কত কষ্ট সহা করিতে হইয়াছে। 

অনাহারে, অনিদ্রায়,। কঠোর পথশ্রমে কতদিন অতিবাহিত হইয়া! গিয়াছে। সেই 

সুদীর্ঘকালের মধ্য কথন তিনি ভীমবিক্রমমহকারে জনস্তানসমূহে পতিত হুইয়! তৎসমুদায়কে 
দলিত ও উতসাদিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কখনও শৈল হইতে শৈলাস্তরে, অরণ্া 

হইতে অরণ্যান্তরে পলায়ন করিয়া! আত্মরক্ষা! করিয়াছেন, আবার সুযোগ ক্রমে অতর্কিত" 

তাবে অরাতিসেনার উপর পতিত হইয়া সমূলে সমূৎসাদিত করিয়া নিবিড় ও নিভৃত 
বনান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাঁধ্য হইয়াছেন । সেই সমস্ত ছুঃসহ বিপদকালে তাহার 
পরিবারধর্গ ও শিশু তনয় অমরসিংহের যন্ত্রণার আর সীমা পরিসীমা ছিল না। রাজোচিত 

স্থখসেবা পানভোজনে বঞ্চিত হইয়া তিক্তকষায় বন্যা ফলমূলে ও গিরিতরঙ্গিণী-নীরে 
তাহাদিগকে ক্ষুংপিপাসার শাস্তিবিধান করিতে হইয়াছে । ফাহার! কথনও বাটীর বহির্দেশে 

পদার্পণ করেন নাই, তাহার! আত্মরক্ষার্থে কণ্ট কাকীর্ণ, হিংঅজন্তসস্কুল গিরিকাননে পদত্রজে 

পরিভ্রণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন । ইহা অপেক্ষা মন্ত্রণীর বিষয় আর কি হইতে পারে? 
এরূপ কঠোরতা-__এরূপ যন্ত্রণা আর কোন্ মানব সহ্য করিতে পারে? কোন্ মানব ক্রমাগত 

পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়। অনশনে--স্বদেশোদ্ধারের পবিত্র মন্ত্র সাধন করিতে পারেন? 

প্রতাপ দেবতা ;__নর-কুলে দেবতা; এ পুণ্যনূমি ভাঁরতবর্ষকে পাপ প্রেচ্ছগ্রাস হইতে 

উদ্ধার করিবার জন্যই তিনি অবনীমণ্লে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাহার সে পবিত্র 
উদ্দেন্ত যদিও সাধিত. হয় নাই, যদ্দিও ভারতের ছুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি মাতৃভূমির সমস্ত 

ছুঃখ দূর করিতে পারেন নাই; তথাপি তিনি তছদ্দেশে যে কঠোরতম বীরত্ব প্রকাশ 

করিয়াছিলেন, যে অদ্ভুত আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি স্বদেশ: 

প্রেমিক সন্ন্যাসীগণের উচ্চতম আসনে স্থান পাইয়াছেন। সেই ভীষণতম সঙ্কটে পতিত 

হইয়া তিনি নিজ মন্ত্রধাধনে তৎপর থাকিতে বিরত হয়েন নাই; মৃহূর্তের জন্যও আকবরের 

অনুগ্রহ কামনা, করেন নাই। বীরপুজ্য বাগ্লারাওলের বংশধর একজন মর্ত্য-মানবের 
নিকট মস্তক অবনত করিবে? স্বাধীনতাপহারী হিন্দুবিদেষী পাপ শ্রেচ্ছের.অনুগ্রহ কামণ! 



মিবার। ২৭৭. 

করিবে? এ চিন্তা, কাঁপুরুষোচিত এ পাপমমী চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিতেও প্রতাপের হৃদয় 

শতধ| বিদীর্ণ হইয়। যাইত! তাহার অদম্য বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া। আঁকবর 
তাহার সহিষ্ঠ অনেক বার সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন | কিন্তু বীরহৃদয় 

প্রতাপসিংহ সদস্তে সদর্পে দ্বণাসহকারে সেই সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহা করিয়া বলিয়াছিলেন 
“কি !-সন্ধি ? ম্বাধীনতাপহারী মোগলদস্্যর সহিত সন্ধি ? এ সন্ধির অর্থকি? দাসত্--পরা- 

বীনতা। কি ইহার নামান্তর নহে? ফলতঃ তিনি কোন প্রকার সন্ধিপ্রস্তাবেই সম্মত হয়েন 

নাই। তাহার স্বদেশীয়গণ রাজপুতকুল-কলঙ্ক কাপুরুষগণ তাতারের করে আপনাদ্দিগের কন্যা- 

ভগিনীদিগকে সমর্পণ করিয়৷ তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে তাতাররাজ আকবর 

প্রভৃত বলসম্পন্ন হইলেও--অসীম ধনের অধিকারী হইলেও বীরপুঙ্ব প্রতাপ তীহা'র 

সেরূপ কোন প্রস্তাৰই গ্রাহ্য করেন নাই; গ্রাহ্য করা দূরে থাকুক, বরং যাহারা 

দিলীশ্বরের সহিত বৈবাহিক শ্ৃত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল, শিশোদীয় বীর তাহাদিগের সহিত 

সকল সন্বন্ধবন্ধন ছেদন করিয়| চিরজীবনের জন্য তাহাদ্দিগের সকলকেই ত্যাগ করিলেন । 

বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপের লোকবিম্ময়কর বীরত্ব ও অদ্ভুত কার্ধ্যকলাপের জলস্ত নিদর্শন আজিও 

মিবারের প্রত্যেক উপত্যকাতে জীবস্তভাবে বিরাজ করিতেছে; তাহার সেই সমস্ত অপূর্ব 

অনুষ্ঠান আজিও প্রত্যেক প্রন্কৃত রাজপুতের হৃদয়ে পবিত্র মন্ত্রের ন্যায় সংগুপ্ত রহিয়াছে; 

আজিও প্রত্যেক প্রকৃত রাজপুত প্রত্যহ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তৎসমুদায় অনুধ্যান করিয়া 

থাকেন। পৃথিবীতে এমন কোন্ মানব আছে, যাহার হৃদয় সেই পবিত্র মন্ত্রজপ করিতে 

করিতে প্রতাপের অপ্রতিম বীরত্বে ও মহত্বে অনুপ্রাণিত না হয়? এমন কি শক্রকুলও 

সমুদয় উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আপনাদিগের ইতিবৃত্তে সন্নিবেশিত করিয়া 

রাখিয়াছে। তাহার সেই সমস্ত অপূর্ব কার্য্ের অভিনয়স্থল পুণ্যক্ষেত্র মিবারভূমে ভ্রমণ 

পূর্বক তাহার সামন্ত ও সর্দারগণের বর্তমান বংশধরদিগকে সেই সমস্ত অদ্ভুত বীরত্ব ও 

মহত্বের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে আজিও তাহারা সোৎসাহে তাহ! কীর্তন করিয়া থাকে 

এবং কীর্ভন করিতে করিতে অবিরল অশ্রজলে অভিসিষ্চিত হইয়া যায়। হায়! যাহারা 

সেই পুণ্যতীর্থে বিচরণ না করিয়াছে, যাহারা সেই স্বদেশ-প্রেমিক সন্গযাসীবর প্রতাপসিংছের 

পবিত্র লীলাক্ষেত্র শ্বচক্ষে দর্শন ন1 করিয়াছে, তাহারা, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ ; তাহাদিগের 

পক্ষে তাহার বীরত্বকাহিনী সম্পূর্ণ উপন্যাস বলিয়া বোধ হইবে। | 

উচ্চতমপদ ও বিপুল ধন-লাভের আশায় মুগ্ধ হইয়। যদিও অনেক রাজপুত যবনের পক্ষ 

অবলম্বন করিয়াছিল, তথাপি প্রতাপ নিঃসহায় হয়েন নাই ॥ ধরিতে গেলে তিনি অতি 

উচ্চ সহায়তা ও আশ্থ্কুল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিপুল অর্থে অথবা প্রলোভনে থে 

আনুকূল্য পৃথিবীপাঁল হইলেও কেহ লাভ করিতে পারেন না, প্রতাপ তাহাই প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। সে আনুকূল্য পবিত্র ও গাঁ; তাহা পবিত্র হৃদয়ের পবিত্র সহানুভূতি । 

তাহার অন্ুরক্ত সর্দার ও সামন্তগণ সেই সহান্ুতৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ? সেই আম্কুল্য 
দান করিয়াছিলেন । জুরচরিত্র আকবর সেই সর্দার ও সামস্তদিগকে প্রতাপের হস্ত 

ইইতে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিগ্রায়ে কত প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন ; কাঁহাকে কাহাকেও 



২৭৮ রাজস্থান । 

বিপুল ধনসম্পন্তি প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, কাহাকে বা এক একটা রাজ্যের 
অধীশ্বর করিয়! দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন ; কিন্ত সকলই বৃথ! ; কেহই তাহার প্রলোভন 

গ্রাহ করেন নাই। দেই চও১ জয়মল ও পুত্ত প্রভৃতি বীরদিগের ৰংশধরগণ কঠোরতম 
বিপদেও প্রতাপের পার্খে দণ্ডায়মান হইয়া অস্ানবদনে আগনাদিগের হদয়-শোণিত 

নিঃসারিত করিয়াছিলেন। তীহাদিগের জলন্ত বীরত্ব/ মহত্ব ও আত্ম-ত্যাগের খিবরণ 

মিবারইভিহাসের জীবন্ত ও প্রদীপ্ত আলোকস্বরূপ। 
চিতোরপুরীর যাহা কিছু সৌন্দর্যয_যাহা কিছু শোভা,সমস্তই মোগলনত্র(ট আকবরের 

প্রচণ্ড বিদ্বেষানঙ্গে বিনষ্ট হইয়| গিয়াছিল। চিতোরের উক্তব্ধগ দীনদশা-নিবন্ধন ভট্ট কবিগণ 

তাহাকে ভূষণ-হীনা “বিধবা রমণী” বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। জননীর পরলোক প্রাপ্তি 
' হুইলে শোকার্ত পুল্রগণ যেমন শোকচিহ্ন ধারণ করিয়! সকল গ্রকার স্ুখস্বাচ্ছন্দা পরিবজ্জন 

করিয়া থাকেনঃ ম্বদেশ-প্রেমিক প্রতাপও সেইরূপ জননী জন্মভূমির পরাধীম তা-শোকে 

নিতান্ত কাতর হইয়া শোকনিদর্শন বহন পুর্ধক সকল গ্রকার ভোগন্ুখ পরিত্যাগ 
করিলেন । ঘে হৈম ও রাঁজতপাত্র নিচয় ভোজন ও পানপাত্ররূপে ব্যবহৃত হইস্, 

প্রতাপ তত্সমূহকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তৎপরিবর্ধে বৃক্ষপত্রপকল ন্যবহার করিতে 

লাগিলেন এবং সুখপ্রদ ও স্থকোমল শয্য। পরিত্যাগ করিয়া কঠিন তৃণশধ্যায় শয়ন করিতে 

লাগিলেন। তিনি একাঁবৰী সেই সকল ভোগস্থুথ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত রহিলেন না; 

এমন কি তাহার বংশধরগণও যাহাতে সে প্রথা অনুসরণ করেন, ভাহাদিগের প্রতি কঠোর 

নিয়ম প্রণয়ন করিলেন যে, ষতদিন ন। চিতোরের দেই শোচনীয় অবস্তা নিরা'কত হয়, যত 

দিন না চিভোরের স্বাধীনতা পুনলন্ধ হয়, ততদিন শিবোদীয় মাকেই মেই শোকচিজ বহর 

করিতে হইবে; সেই সমস্ত আুখভোগে বধিত থাকিতে হইবে। শুদ্ধ ভাহা নে 

চিতোরের এই শোকাবহ দুর্ভাগাচিত্র যাহাতে নিবারধাঘাদিগের হয়ে গতর আব 

হয়, যাহান্তে তাহারা চিভোরোদারের জন্য উত্পাহিত হইয়া উঠে, তজ্জন্য গ্রতাপ আর 

একটা স্থচাঁরু উপায় উদ্ভাবন করিলেন । চিতোরের বর্তমান নিদারুণ অধংপতনের পদে 
রাণাকুলের রণ-দামামা স্নাদলের সন্বুখভাগে শবিত হইত? কিন্তু গ্রভাগ আদেশ 

করিলেন, “এই সময় হইতে ইহাকে সন্পশ্চাতে তাড়িত করিতে হইবে |” বিধাতার হঠোর 

বিধানান্থুগারে মিবারের পুর্বগৌরবের আর পুনরুদ্ধার হইল না) সুতরাং এই সকল- 

বিশেষতঃ এই শেম আদেশ এখনও সম্পূর্ণভাবে পরিপালিত হইতেছে । আজি? 

শোকবাদ্োর ন্যায় সেই নাকরাবাদ্য মিথারের সেনাদলের পশ্চাদ্ভাগে শ্রুত হইয়! থাকে। 
আগিও আপনাদিগের শ্শ্ররাজিতে তাহারা একবারও ক্ষুরষ্পর্শ করান না। এমন কি দ্দিৎ 

সেই শ্বদেশান্থরাগী মহাশীরের বর্তমান সন্তানসম্ততিগণ তাহার কঠোর অন্ুশাসনের প্রতি 

ক্রনে ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হইয়া স্থবর্ণ ও রঙ্জতময় পাত্র ব্যবহার করিতেছেন এবং স্বুকোমল 
শয্যায় শায়িত হইতেছেন) তথাপি তাহারা! এখন৪ সেই অন্থশাসনকে একবারে অবহেলা 

করিতে পাঁরেন নাই। তথাপি এখনও তাহারা সেই সমস্ত পান্রসমূহের অধস্তলে এক 

একটা কুপত্র এবং শম্যানিচয়ের নিক্নদেশে এক এক গাছি তৃণ গাতিত করিয়া রাখেন! 
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মাতৃহূমির সেই শোচনীয় দুর্দশা দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া! বীরকেশরী প্রতাপসিংহ 
অনুদিন বলিতেন যে, যদি উদয়সিংহ না জন্মিতেন, অথবা! সংগ্রামসিংহ ও তাহার মধ্যে 
কেহ শিশোদীয়কুলে সমুদ্ভূত না হইহেন, তাহা হইলে কোন তুর্ষিই রাজস্থানকে অধীনতা- 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারিত না। হিন্দসমাজের তদানীন্তন অবস্থা অনুশীলন করিলে 
গ্রতাপের সে বীরোচিত বাঁকোর যাথার্ঘ্য, স্ুচারুরূপে প্রতীত হইতে পারিবে । তাহার 

রাঁজ্যাভিষেকের পূর্ববন্ত শত বৎমরের মধ্যে হিন্দসমাজের একটী অভিনব চিত্র দেখিতে 
প]ওয় যায়।, গঙ্গা ও যমুনার দৈকতভূমি হইতে সু সুদুর আরাবলি পর্য্যন্ত যে প্রদেশ 

ইতিপূর্বে হিন্দৃখিদ্বেধী যবনদ্িগের কঠোরতম অনভ্তাচারে শোচনীয় ধ্বংসরাশির মধ্যে 

লীন হইয়] ছিল, প্রতাঁপের পুর্ববন্তী উক্ত শতবর্ষের মধ্যে তাহা এক নবীন বলে বলীকৃত 

হইয়া ধীরে ধীরে আপন বিরাট মস্তক উত্তোলন করিতেছিল। সেই বিশাল প্রদেশের 
মধ্যে অশ্বর ও মারবার অন্তর্গত। উত্ত দুইটা রাজ্যের নরপতিগণ ক্রমে ক্রমে এত বল 
অঞ্জন করিয়াছিলেন যে, একা মারবাররাজই দিলীশ্বর শের শাহের প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে 

অবতার হইতে সঙ্গম হইয়ভিলেন।  এভ্যতীত চম্বলনদের উভয়স্তীরে অনেকগুলি 

তিিল। পুর্েই উক্ত হইয়াছে যে, 
মই মমন্ত রাজের অধীশ্বরগণ হিন্দু। হিন্দর উন্নতি এবং সমগ্র ভারতভূমির যাহাতে 

ছরুদ্ধি সাধিত হর) তাহাই ভাহাদিগের প্রধানতম উদ্দেগ্ত | তীহাদিগের সকলের 

রি কুন সকলই প্রচুর পরিমাণে উপচিত হইয়াছিল, কিন্ত তাহাদিগের একটা মহদভাব 

হল। সেই অভাবটা পুর্ণ হইলেই ভাহারা নিশ্চয়ই যবনশির হইতে ভারতের রাঁজমুকুট 
্ নি করিতে পারিতেন, সঙ্গাতির প্রণষ্টগৌরব সম্পর্ণভাবে পুনরুদ্ধীর করিতে সক্ষম 

ঘইতেন। ভীাহাদিগের সাহস,বল,-সহায়-দন্বল, সকলই ছিল বটে, কিন্ত সেই 

শম্র স্বভখু স্বতন্্ শক্তির সনম সাধন পূর্বক এক মহশিক্তির স্যষটি করিয় গ্রকুষ্ট 

নাভির অনুসারে শক্রবিকদ্ধে তাহার স্ুচার পরিচালনা করিতে পারেনঃ এরূপ একজন 

উপযক সুক্ষ অধিনেন্ভার অভাব ছিল। বীরকেশরী সঙ্গকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের 

এন অভাব সম্পর্ণরূপে নিররুত হইয়াছিল, বলিতে হইবে। সংগ্রামনিংহের উচ্চতম 

ধণগোৌরধ, রাজসর্ধ্যাদা এবং বীরোচিত গুণগ্রামের বিষয় চিন্তা করিলে, তাহাকে সেই 

এপহ কাধের সম্পর্ণ উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ ক€ যাইতে পারে। থে সমস্ত উচ্চতম গুণের 

"৮য় প্রাপ্ত হইলে মানবের হৃদয়-গ্রবণ হইতে ভক্তি ও প্রীতি স্বতঃই উদগত হইতে 

থাকে, বীরপুঙ্গব সংগ্রাম সিংহ তৎসরন্তেই বিভৃষিত ছিলেন । হিমালয় হইতে সুদুর 
গামেশ্বর পর্যান্ত সকলেই তাহার মেই সমস্ত গুণগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিল, সকল 
হিনুসন্তানই তাহাকে ভারতের উদ্ধারকর্তা ভাবিয়া হৃদয়ে অগীম আশা পোষণ 

খরিয়াছিলেন। কিন্তু সকলই বৃথা; হতভাগিনী ভারতভূমির অদুষ্টে যবনের দাসত্ব 

সথগুনীয় বিধিলিপি। সুতরাং সংগ্রামসিংহ অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলেন, 

খেই মঞ্চিত বলবিক্রম ও জাতীয় জীবন ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া গেল। আধ্যগণ পৈতৃক 

পঞ্জে একবারে বঞ্চিত হইলেন; ভবিশাপুবাণের কঠোর লিখন মঘল হইল; ভারত. 

নি 
চিক 

্ি 

ক 
হু ক্র ছুদ বাঁজা বলোপাজ্জন করিয়। করে রে 
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সপ্তানদ্িগের চরণে কঠোর দাসত্ব নিগড় দুচতর আবদ্ধ হইল! যদি সঙ্গের পর কাপুরুষ 
 উদরসিংহ জন্মগ্রহণ না করিতেন, ষদি সের অব্যবহিত পরেই শিশোদীয়কুলের শাসনদগ 
প্রতাপের করে সমর্পিত হইত, অথবা যর্দি আকবরের অপেক্ষা স্বল্নতর ক্ষমতাশালী যবনের 
করে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত, তাহা! হইলে বোধ হয়, ভারতের সেন্সপ 

নিদারুণ শোচনীয় অধঃপতন কখনই হইত না । 
আকবর বিপুল সহায়-বলসম্পন্ন, প্রতাপের স্বপ্ন সহায়বল; সেই স্বল্প সহায়বলের 

সাহায্যে কিরূপে আকবরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতাঁক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, কিরূপ উপায় 

উদ্ভাবন করিলে সময়োপযোগী হইতে পারিবে, তাহার অবধারণ! করিবার জন্য প্রতাপ 

মন্ত্রণাকুশল, বিচক্ষণ ও বিবেকবান্ সর্দারদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং 

পরামর্শ স্থির হইলে তদ্ধুপষোগী কার্য আরম্ভ করিলেন । সময়োপযোগী কাধ্যের আবশ্যকতা 

বর্ণনা করিয়া তিনি সামন্তদিগকে নৃতন নৃতন ভূমিবৃত্তি প্রদান করিতে লাগিলেন) 

প্রয়োজন বোধে কমলমীরেই প্রধান রাজপাট স্থাপন করিলেন এবং তন্নগরের সহিত 

গোগুণা ও অন্যান্য গিরিছুর্গের সংস্কারসাধন ও দৃ্টীকরণ করিয়া লইলেন। সেনাবলের 
স্বল্পতা নিবন্ধন মিবারের সমতলক্ষেত্রে সেনাদল সংরক্ষণ করা প্রতাপের বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত 

হইল না। সুতরাং তিনি ন্বীয় পিতৃগুরুষগণের প্রকষ্ট প্রণালীর অন্থুদরণ করিয়া বন্ধুর ও 

দুর্গম গিরিপ্রদেশের নিভৃত নিলয়ে স্বীয় সেনাদল সংগুপ্ত রাখিলেন এবং অচিরে এই 

মন্দ্রে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে, “যে কেহ আমার বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্বন্ত; 

দে অচিরে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া পরিবারে পর্বতমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করুক? 

নতুবা সে শক্রমধ্যে গণ্য হইবে__প্রাণদণ্ডে দর্ডিত হইবে ।” এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত 
হইবামাত্র প্রজাগণ স্ব স্ব আবাসনিলয় পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে মিবারের নিবিড় 
« “শমালার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। অবিরল জনআোতে মিবারের পথ ঘাট 

পূর্ণ হইয়া গেল। অন্ন দিনের মধ্যেই মিবারের অধিকাংশ স্থল প্রায় লোকশূন্য হইয়া 

পড়িল। এমন কি বুনাস ও বেরিস নদীর বিমল-সলিল-বিধৌত উব্বর ও শোভনীয় 

বিশাল ভূভাগ সম্পূর্ণ "বে-চিরাগ” অর্থাৎ নিশ্রদীপ হইয়া রহিল !! 
যেরূপ নির্দয় কঠোরতার সহিত প্রতাপ আপন প্রজাদিগকে কঠোর বিধির অনুসরণ 

করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিবরণ ভট্রগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার 

সেই সমস্ত কঠোর বিধি সম্যক পালিত হইতেছে কি ন1, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য 
প্রায়ই তিনি কতিপয় অশ্বারোহী সৈনিকের সমভিব্যাহারে নিভৃত গিরিনিবাস পরিত্যাগ 

করিয়। নি্নভূমে অবতরণ করিতেন এবং পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে সর্বস্থল পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া 

দুর্গম পর্বতাবাসে প্রতিযাত হইতেন। যে সমস্ত লোকালয় পূর্বে লোকজনের কোলাহল 
ও আনন্দরোলে দিবানিশি প্রতিধ্বনিত হইয়া সজীব বলিয়। প্রতীত হইত, আর্জি 
তত্সমুদায় নীরব, নিজ্জীব মরুভূমিতে পরিণত; যাহা অঙ্গনাকুলের বিমল হাসা-জ্যোতিতে 

নিরস্তর উদ্ভাসিত হইত, আজি তাহা বিষাঁদান্ধকারে নিবিড় সমাচ্ছন্ন ! যে ক্ষেত্রসমূে 

শ্যামল শস্যের নয়নন্নিগ্ককর হদিৎ সৌন্দর্য দিবারাত্র তরঙ্গায়িত হইত, তৎসমুদায় 
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দীর্ঘ তৃণগুলে পরিপুরিত হইয়াছে; এবং যে সকল প্রশস্ত ও পরিষ্কুত রাজপথ অনুদিন 

লোকসমাগমে পরিপূর্ণ থাকিত, আজি কিন! তৎসমুদায় বাবলা প্রভৃতি আরণ্য কণ্টকীবৃক্ষে 

পর্য্যাবৃত হইয়। পড়িয়াছে ! ফলতঃ মিবারের আজি সে সৌন্দর্য নাই ; যে সৌন্দর্ধ্য-প্রভাবে 

মিবারভূমি মনোমোহন নন্দনকাননের সমতুল্য হইয়। দীড়াইয়াছিল, আজি তাহার সে 
সৌনর্য্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া! গিয়াছে, আজি সে সখের নন্দনকানন দুঃখের আবাসভূমি দগ্ধ 

মরু-শ্মশানে পরিণত হইয়। গিয়াছে। মিবারের প্রজাকুলের যে সমস্ত শোভনীয় অট্টালিকার 

অভ্যন্তরে সুরস্থন্দরীতুল্য। সীমস্তিনীগণ বাস করিত, আজি তথায় হিংশ্জন্ত সকল 

আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে । এই বিষাঁদতমসাময় শোচনীয় শ্মশানভূমির প্রতি প্রদেশ প্রতাপ- 
সিংহ প্রায়ই তন্ন তন্ন করিয়। পরীক্ষা করিয়া! বেড়াইতেন। একদ। তিনি শ্বীয় অন্চরগণের 

সমভিব্যাহারে বুনাসনদীর তীরভূমিস্থ অন্তল্লা নামক স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় 

দেখিতে পাইলেন,_-একজন অজপালক সেই সমুর্ধর প্রদেশের শ্যামল তৃণক্ষেত্রের উপর 

নির্ভয়ে ছাগসমুহ চরাইয়া বেড়াইতেছে । হতভাগা ছাগপালক মনে করিয়াছিল, যে তাহাকে 
কেহই দেখিতে পাইবে না; সেই জন্যই সে আপনার রাজার আদেশ উপেক্ষা করিয়। 
নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিল। প্রতাপ তাহার সন্মুথবন্ভী হইয়া তাহার সেইরূপ রাজাবমাননার 

কারণসন্বন্ধে ছুই চারিটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস! পূর্বক তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন এবং 

বিদ্রোহীদিগের শান্তিচিহ্ন স্বরূপ তাহার শবদেহ সন্মুথস্থ একটা তরত্বন্ধে আলম্বিত করিয়! 
রাখিলেন। প্রতাপের এইরূপ কঠোর আচরণদ্বারা রাজস্থানের “কুস্থমোদ্যান সদৃশ 

শোভনীয় মিবার-ভূমি” সম্পূর্ণ শ্বশান-ভূমিতে পরিণত হইয়া পড়িল! হৃত্তরাং সে শ্মশান- 

ভূমিতে দুরত্ত যবনদ্ধিগের ঈর্ষ্যাকটাক্ষপাতের কোন আশঙ্কাই রছিল না। অর্থাগমের 

মমন্ত উপায়ই প্রতাপ একপ্রকার পরিবর্জন করিলেন; কিন্তু এক্ষণে আকবরের বিরুদ্ধে 

যে ভয়াবহ সমর আরম্ভ করিতে হইবে) ভাহাতে বিপুল অর্থবায় হইবার সম্ভাবন1) 

গ্রতাপের সে ব্যয়নির্বাহোপযোগী অর্থ কোথায়? কিন্তু তাহার বিশ্বস্ত সর্দারগণ তজ্জন্য 

অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে যুরোপের সহিত মোগলদিগের বিস্তৃত 

বাণিজ্যের পরিচালন হইতেছিল ; তজ্জন্য পণ্যদ্রব্যাদি মিবারের অন্যন্তর হইয়। সুরা ব 

অন্য কোন বন্দরে নীত হইত। সর্দারগণ স্ুযোগক্রমে সেই সমস্ত পণ্যপ্রব্যাদি লুন করিতে 

লাগিলেন । 

হিন্দুমুদলমাঁনে ভীষণ সমরানল প্রজলিত হইল। একদিকে মোগল সম্রাট আকবরের 
স্ববিশাঁল সেনাদল, অপর দ্রিকে একাকী প্রতাপ-সঙ্গে কতিপয় সর্দার ও সৈনিকমাত্র | 

প্রায় সমগ্র রাজপুত সমিতি ও সমস্ত ভারবর্ধ আকবরের পদানত। সেই পদানত হতভাগ্য 
রাজপুতদিগের উদ্ধারের বাসনায় বীরকেশরী প্রতাপসিংহ একাকী মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে 

ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । আকবরের প্রচণ্ড অনীকিনীর সহিত তুলনা করিতে 

গেলে প্রতাপের সামান্য সেনাদল অতি সামানা বলিয়৷ অনুমিত হইবে ;--তাহা অনন্ত 

সাগরের পক্ষে সামান্য গোম্পদ মাত্র । কিন্ত সেই কতিপয় মাত্র রাজপুতসৈনিকের ধমনীতে 

যে জলস্ত শোণিতশ্রোত তাড়িতবেগে প্রবাহিত হইতেছিল) তাহাদিগের হৃদয়ে যে 



২৮২ রাজস্থান। 

মহামন্ত্র নিহিত ছিল, তাহ! সামান্য নহে। সেই মহামন্ত্রের উত্তেজনাতে প্রোত্সাহিত 
হইয়া তাহার! স্বদেশের জন্য আপনাদ্িগের জীবন অস্রানবদনে উৎসর্গ করিতে কৃতগ্রতিজ্ঞ 

হইলেন। এদিকে অন্রমীরে আপনার প্রধান সেনাদল সংস্থাপন করিয়া আকবর 

রাঁজপুতকুলকেশরী বীরপুঙ্গব প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । তাহার সেই 

প্রচণ্ড যুদ্ধোদ্যম দেখিয়া মারবার-রাজ মালদেব আবার সাতিশয় ভীত হইলেন এবং 

অন্বর-রাজ ভগবানদাসের জঘন্য উদাহরণের অনুসরণ করিয়া আকবরের প্রসাদ-লাভার্থে 

মোগলের চরণতলে অবনত হইয় পড়িলেন। ইতিপূর্বে ধিনি পাঠানসিংহ শের শাহের 

প্রচণ্ড বিক্রম প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন, যিনি মৈরতা ও যোধপুরের কঠোর 

আক্রমণ ব্যাহত করিতে চেষ্টা] করিয়াছিলেন, যিনি এত দিন একজন প্রকৃত রাজপুত 

বলিয়! আত্মপরিচয় প্রদান করিতেন, আজি দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সমস্ত সাহস ও 

তেজন্বিতা কোথায় অন্তর্থিত হইয়া গেল! তখন তিনি আপন জোষ্ঠ পুত্র উদয়সিংহকে 

বিবিধ উপঢৌকনের সহিত আকবর-সমীপে প্রেরণ করিলেন *। আকবর তখন 

আজমীরাভিমু"খ অগ্রসর হইতেছিলেন। পথিমধো নাগোর নামকষ্তানে মারবার-রাজপুল 

উদয়সিংহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । আকবর তাহাকে দাদরে গ্রহণ করিয়া 

তত্প্রতি (রাগ? উপাধি অর্পন করিলেন । তদবধি মারবারের রাওগণ রাজানামে অভিহিত 

হইতে লাগিলেন । কথিত আছে রাঠোর উদয়সিংহ আত্যন্ত স্থুলকায় ছিলেন, ভজ্জন্য 
রাজপুনগণ তাহাকে “মোটা রাজা” অভিধা। প্রদান করিয়াছিল । যাহা হউক) রাঠোরদিগের 

রাজনৈতিক উন্নতির সেই প্রথম স্ত্রপাঁত হইল, বলিতে হইবে । ।কনন। সেই সময় 

হইতে তাহারা মোগল সম্রাটদিগের “দক্ষিণ হস্তে” সান পাইতে লাগিলেন। কিন্তু পবিত্র 

কুলসন্ত্রমে জলাঞ্জলি দিয়া রাঠোররাঁজ বে মোগলপ্রদন্ত সন্মান ক্রয় করিলেন, তাহা কি 

তাহার পূর্ববপুরুষগণের উচ্চতম সন্মান ও সন্ত্রমের সমকক্ষ হইতে পারে? তত্ভিন স্থলোদর 
উদয়সিংহ সর্ধপ্রথম একটী জঘন্য উদাহরণ স্তাপন করিয়াছিলেন । কথিত আছে 

রাক্পুত হইয়া তিনিই সর্বপ্রথম মোগলের করে আপন দুহিত্তাকে অর্পন করিয়াছিলেন । 

তাহার মেই কন্যার নাম যোধ বাই 1। যোঁধবাইয়ের বিনিমরে রাজপুতকুলাঙ্গার উদয় 
ঢারিটা অতিসমৃদ্ধ বিশাল জনপদ 7 প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই চারিটা জনপদের গ্রতিবৎসর 

বিংশতিলক্ষ টাকার রাজস্ব উঠিত। ইহাতে মারবার-রাঙ্ের পূর্বতন আয়পরিমাণ দ্বিগুণতর 

ব্দিত হইল। অন্বর ও মারবারের কাপুরুষ নৃপতিগ্বয় যে জন্য উদ্দাহরণ স্থাপন 

করিলেন, অচিরকাঁলমধ্যে তাহা অধিকাংশ রাঁজপুতত কর্তকই অনুষ্যত হইল; তাহাদের 

উভয়ের মেই অনর্থক রোগ অনেক রাজপুতের প্রতি সংক্রমিত হইয়া পড়িল! তাহাদের 
০০ শিপন লিল৮৯০০ ০ সা পা সপাপশপাপিপাপিপিপীপিপপীপিল পাপিশিপারপা ২০০৭ ৭৯৯০ পস্পা্শশাীপেিিশীশিিিশিি লিলি পপি তি পি পসপপি ৭৮15৮5১০০০০ পতিত সপ ৮০১৮০০৬৮০০৮ পাপা পপাশীপািত তি পপ ২ পতি শা 

* হিডির। ৯৭৭ (খু; ১৫৬৯) অন্ধ । 

1 যোধবাইয়ের গভে ধর্মপ্রিয় শাজিহান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । যোধবাইয়ের সমাধিমন্দির আ।গর।ণ 

নিকটে সেকান্দ্রানামক স্থানে সংগঠিত | 

£ দেই গারিটা জনপদের নম ও বারধিক আয়ের তালিক1 প্রদত্ত হইল ;-_-গদবাঁর, ৯১*০১৭*৭ টাক) 
উদ্জমিশী, ১১৯৯১৯১৪ টাকা) দেবলপুর) ১১*০১৫০*৭ টাক! এবং বুদনাবর) ২১৫০)০* টাকা। 



মিবার | ২৮৩ 

নৈতিক বল ন| থাকাতে অন্েই তাহার! মোগলের প্রলোভনের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। 
উপাধি ও সাাঁনা সম্মানগৌরবের বিনিময়ে তাহার! অমূল্য ও অসামান্য শ্বাধীনত! বিক্রয় 

করিয়া স্বহাস্তে যবনের দাসত্বনিগড় গলদেশে ধারণ করিলেন। এইবূপে রাজস্থানের 
অধিকাংশ রাজ] আকবরের পদানত হইল, তাহাদিগের বিশাল রাঁজ্যসমূহ বিরাট মোগল- 

সামাজ্যের অন্তর্লান হইয়। পড়িল! এই সকল হিন্দুনুগতি অল্পদিনের মধ্যে মৌগলসআাটের 

এন মছোপকার সাধন করিয়াছিলেন যে, মুসলমান এঁতিহামিকগণ তাহাদিগকে “মোগল 

সামাজ্যর স্তম্ত ও অলঙ্কার স্বরূপ” বলিয়া কীর্ভন করিয়াছেন । 
মোগলসম্রাট আকবর সেই সমস্ত রাজপুত নৃপতিদ্িগকে লইয়া বীরপুঙ্গব প্রতাপের 

বিরুদ্ধে অপিধারণ করিলেন । ধীহাদিগের পিতৃপুরুষগণ ইতিপুর্কে মিবারের জন্য 
জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজি তীহারাই দেই মিবারের সর্বনাশসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়। 

হিন্দবৈরী মুনলনানের পঙ্গ অবলম্বন করিলেন। রাজপুত হইয়] রাজপুতকুলগৌরব প্রতাপের 

বিরুদ্ধে তখন যে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার আর একটা প্রশস্ত কারণ 
দেখিতে পাওয়। যাঁয়। যবনের করে আপনাদিগের মহৎ কুলসন্ভ্রম বিক্রয় করিয়া তাহার] 

বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহাদের ক্রমশঃ অধঃগতন হইতেছে। তবে তাহারা সকলে 
অধঃপতিত থাকাতে একাকী প্রতাপ যে স্বীয় পূর্বগুর্ষগণের উচ্চতম গৌরবচুড়ে অবস্থিত 

থাকিবেন, ইহা তাহাদিগের ভর হৃদয়ে সহ হইল না। ইহাতে তাহাদিগের সকলেরই দারুণ 
ঈর্মানল প্রজ্ঘলিত হইয়া উঠিল। সুতরাং রাজপূতকুলাপ্গার কাপুরুষ যবনদাসগণ সেই 
ঈর্ষানলের শাস্তিবিধান করিবার জন্য স্বদেশ-গ্রেমিক প্রতাপের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিলেন। 
এইরূপে রাজস্থানের প্রায় সমস্ত হিন্দনূপতিই মুসলমানের পাপপ্রলোভনের বশীভূত হইয়া 

আকবরের পক্ষ অবলম্বন করিলেন; কেবল একমাত্র বুন্দীর হার-রাঁজ * সে অধঃপতন হইতে 
আত্ম-রঙ্গ1 করিতে সক্ষম হইলেন । অতঃপর প্রতাপসিংহ সেই সমস্ত অধঃপতিত রাজপুত 

নৃগতির মহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেন এবং দিল্লী, পত্তন, মারবার ও ধারানগরীয় প্রাচীন 

রাজপুভদিগের অনুসন্ধান করিয়া ভাহাদিগের সহিত কুটুষ্বিতাবন্ধন করিতে লাগিলেন। 

মেইদিন প্রভীপ বে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন, তাহ! তাহার কোন বংশধরই কখন অবহেলা 
করেন নাই; বলিতে কি কোন শিশোদীয়ই মৌগলের করে আপনাদিগের কন্তা ভাগিনীকে 

অর্পণ করেন নাই; এমন কি মোগলসাত্াজ্যের অধঃপতন কাল পধ্যস্তও কেহই মারবার 

ও অন্বরের নৃপতিকুলের সহিত বৈধাহিকসম্বন্ধপন্ধনে আবদ্ধ হয়েন নাই । ইহাতে 
গ্রতাপের গৌরব-্গরিমা যে, শতগুণে বন্ধিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। 

তুচ্ছ রাজ্যধনের লালসায় আঁপনাদিগের বন্তা ভগিনীদিগকে মোগলের ফরে অর্পণ করিয়াও 

অন্বপ, ম[রবাঁর ও অন্যান্য প্রদেশের রাঁজপুন্তগণ যে অধঃপতিত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের 
প্রাচীন কুলগৌরব যে, সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সজাতীয় ত্রাতৃগণের নিকট 
তাহারা বিরাগ ও দ্বগাভাজন হইয়াছিলেন, তাহা তাহারা আপনারাই বুঝিতে 
০ তির পাপা পপ কাপ পপ পা 

* যে কারণ বশতঃ বুলদির রাজগণ মোগলের গ্রান হইতে আপনাদিগের পবিত্র কুলসন্ত্রম রক্ষা করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা অতি চমৎকার । সে বিবরণ বুন্দির ইতিবৃত্তে প্রকটিত হইবে। 



২৮৪ রাজস্থান । 

পারিয়াছিলেন। বুঝিতে পারিয়া! তাহার! অত্যন্ত মর্াহত হইয়াছিলেন | যখনই প্েই 
চিন্তা তাহাদের মনোমধ্যে উদ্দিত হইত, যখনই তী|হারা আপনাদিগের কুলকলঙ্কের বিষয় 
চিন্তা করিতেন, তখনই তাহাদের মনোবেদনার আর সীমাপরিসীমা থাকিত না। 
এ বিবরণের সত্যতা মারবার ও অম্বরের ছুইজন গ্রধানতম নৃপতির পত্র পাঠ করিলে 
সম্যক উপলব্ধ হইতে পারিবে । সেই ছুই নৃপতির নাম ভক্তসিংহ ও জয়সিংহ | 
ইহারা ছুই জনেই মোগলসঞ্জাটের প্রপাদে. একদা বিপুল ক্ষমতা! অর্জন করিয়াছিলেন, 
একদা রাজস্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন সেই 
চিন্তা তাঁহাদিগের মনোমধ্যে উদ্দিত হইত, তখন তাহাদের মনঃপীড়ার আর ইয়ত্ব! থাকিত 
নাঃ তখন তাহার! আত্মাপকর্ষজনিত ছঃখে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তুচ্ছ রাজসম্মানকে 
শত সহত্র ধিক্কার প্রদান করিতেন এবং শিশোদীয়কুলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধবন্ধন 
করিবার জন্য রাণাকে বিবিধবিধানে অন্ুনয় বিনয় করিয়া বলিতেন প্মহারাজ। আমরা 
কলঙ্কিত হইয়াছি, অধঃপতিত হইয়াছি--রাঁজপুতকুলসন্্রম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। অতএব 
আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন, আমাদিগের সংস্কার সাধন করুন, 
আমাদিগকে প্রকৃত রাজপুত বলিয়! গ্রহণ করুন|, 

শিশোদীয় বীরচূড়ামণি বিক্রমকেশরী প্রতাপ আত্মকুলের গৌরবসন্্রম রক্ষা! করিবার 
জন্য যে; কত গুরুতর কার্ষ্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, নিয়লিখিত বিবরণ পাঠ করিলেই 
তাহার যাথার্্য সম্যক উপলন্ধ হইতে পারিবে । রাজা মান অন্বরের কুশাবহ নৃপতিগণের 
মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহারই অভিষেককাল হইতে অস্বররাজ্যের সুখসমুদ্ধি শনৈঃ শনৈঃ 
বদ্ধিত হইতে থাকে। বীরবর বাবর নবজিত ভারতসামাজ্য অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য যে 
প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, অন্বর-রাজ মানসিংহ কর্তৃকই তাহ! সর্বপ্রথম কার্যকর 
হইয়া উঠে। রাজপুতকুলের মধ্যে মানমিংহই আপনার ভগিনীকে আকবরের করে সমর্পণ 
করিয়! বাঝরের ভাবী দর্শন সর্বপ্রথম সফল করেন) অর্থাৎ মোগলসাআ্াজ্যের উন্নতি ও 

দৃ়তা-সাধনে রাজপুতের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বিশেষ যত্ববান্ হয়েন। ইতিপূর্বে বর্ণিত 

হইয়াছে যে, হুমায়ুন ভগবানদাসের কন্যার সহিত আপন পুত্র আকবরের বিবাহ 
দিয়াছিলেন, স্থতরাং আকবর মানসিংহের ভগিনীপতি। এই সম্বন্ধবন্ধনের পর ভগিনীপতি 
ও শ্যালকের মধ্যে বিশেষ সন্ভাব সঞ্জাত হইল) মানসিংহ একজন সাহসী, সুদক্ষ ও সমর- 
কুশলী রাজপুত ছিলেন) স্থৃতরাং আকবরের আশ্রয়-চ্ছায়াতলে সংস্থাপিত হওয়াতে 
অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মোগলসাআাজ্যের মধ্যে প্রসিদ্ধতম সেনাপতি হইয়া উঠিলেন। 
তাহারই বাহুবলের সাহায্যে আকবর অর্ধেক রাঁজ্যজয় করিয়াছিলেন। অনস্ত-তৃষার মণ্ডিত 

ককেশশ শৈরমালার পাদদেশ হুইতে স্থুদূর “কণক চারসনীস” প্য্স্ত একদা বিশাল তৃভাগ 
মানসিংহের প্রচণ্ড বাহ্বলে বিত্রাসিত হইয়া তীহারই পদপ্রান্তে পতিত হইয়াছিল। 

স্বকীয় বাহুবলে তিনি মোগলসমাটের যে বিপুলরাজ্য বর্ধিত করিয়া দিয্াছিলেন, তাহার 
বিষয় চিন্তা ফরিলে তাহার অসীম বাহুবলের প্রশংস! ন| করিয়া থাকিতে পারা যায় না। 
কচ্ছাবহ ভষ্টকবিগণ তাঁহার সেই অসীম বীরত্ব ও বিক্রমের বৃপ্তাত্ত অতি ত্বেজন্থিনী ভাষায় 



মিবার। ২৮৫ 

বর্ণন। করিয়াছেন । এক দিকে কাবুল ও আলেকজন্দারের পারোপ্যমীন শৈলমালা,-+ 

অপরদিকে কাননকুস্তল! আরাকানভূমি ; গিরিমেখলা ও সাগরাম্বরা এই জুবিশালরাক্যের 
মধ্যে প্রায় সমন্তই রাজ! মানসিংহের প্রচণ্ড বিক্রমে বিজিত ও মোগলসাম্রাজযভুক্ 

হইয়াছিল। মানসিংহ হিন্দু? হিন্দু হুইয়া! শান্ত্রকারদিগের বিধান অবছেল। পূর্বক তিনি 
যে, কেন সিল্ধুনদপারে গ্রমন করিতে সম্মত হুইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ,আছে । 

দে কারণ আর কিছুই নছে,-_-আকবরের মানব-হৃদয়জ্ঞত! | এই অপূর্ব ক্ষমতার প্রভাবেই 
মোগলসমাট অধিকাংশ হিন্দু সন্তানের কুসংস্কার দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন *। 

শোলাপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে জয়মুকুট ম্তকে ধারণ করিয়া! রাজা মানসিংহ জয়োৎফুল্লহদয়ে 
ভারতবর্ষে প্রত্যাগত 'হুইলেন এবং গ্রতাপের নিকট আতিথ্য-সৎকার গ্রহণ করিবার 

বাসনায় তৎসমীপে সমাচার প্রেরণ করিলেন। প্রতাপ তখন কমলমীরে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। অন্বরপতির সমাচার প্রাপ্ত হইবামাত্র তাহাকে গ্রহণ করিবার উদ্দেশে তিনি 
উদয়-সাগর পর্য্স্ত অগ্রসর হইলেন । দেই সরোবরের সমুচ্চ তীরভূমিস্থ শিলাময় পরিস্কৃত : 

অঙ্গনের উপর অন্বরপতি মানসিংছের জন্য নানা প্রকার পানভোজনের আয়োজন হইল । 
ক্রমে আহার্ধযসাম্্রী প্রস্তুত ও সঙ্জিত হইল | রাজকুমার অমরসিংহ অন্বররাজকে 

আহ্বান করিলেন। মানসিংহ ভোজনক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই রাণ। প্রতাপের 

অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহাকে তথায় দেখিতে না পাওয়াঁতে মনে মনে বিষম 

সন্দিহান হইলেন । রাণার অনুপস্থিতি-কাঁরণ অনুসন্ধান করাতে অমরসিংহ 

বিনয়নম্র বচনে উত্তর করিলেন “পিতার শিরঃগীড়া হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি আসিতে 

পারিলেন না” মানসিংহের সন্দেহ আরও কাঁড়িয়া উঠিল। তিনি ঈষৎ গর্বিত 

%* বিস্তূত কাবুলরাজ্য তৎকালে মোগলদাস্ত্রাজেরই অস্তভুক্ত ছিল। আকবরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা 
হাকিম ততপ্রদেশের শীসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন । কিন্তু ছুরাকাক্ষ মির্জা হাকিম অধীন রাজাভোগে বিতৃফ 
হইয়া ম্বয়ং দেই কাঁবুলরাজা হত্তগত করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্রোহিতাচরণ করিলেন । তখন আকবর সেই 
বিদ্রোহীদলকে পরাজিত করিবার জন্য মাননিংহকে ততপ্রদেশে সসৈনো যাত্রা করিতে আদেশ প্রদান 

করিলেন। ভারতবর্ষ হইতে কাবুলে যাইতে হইলে সিদ্ধুনদ পার হইতে হইবে এবং সিক্কুৰদ পার হইতে 
হইলে হিন্দুশান্্রমতে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়; সুতরাং অন্বর-রাক্ম মানদিংহ ভাহাতে অমশ্মত হইলেন । আকবর 
তাহার অসন্মতির কারণ জিজ্ঞাস! করিলে মানপিংহ নমন্তই প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তখন বাক্যবিশারদ 

চতুর আকবর ঠাহাকে এই নিয়লিখিত কবিতাটা প্রেরণ করিলেনঃ---_ | 

| “সব্ হি ভূম গোপাল্কা, 

যিন্মে আটক কাহা, 

যিস্ক! মন্মে আটক হ্যায়, 

মোই আটক হোয়ে! ।” 
অর্থা, এই বিখবম্াও সমস্তই গোপালের (ঈশ্বরের), এবং আপনি যে "মাটকের' উল্লেখ করিয়াছেন, মে. 

আটকও ইহার একস্থলে স্থাপিত। তবে বাহার মনোমধ্যে আটক (প্রতিরোধ) আছে, তিনিই জাটফ 
(পরতিরুদ্ধ) হইবেন । এই সরস ভাবপূর্ণ কবিতা পাঠ করিয়। মানসিংহ আর দ্বিধা ভাবিলেন না আর ঘ্িরুক্তি 
করিলেন না; প্রভুর আদেশ শিরোধারণ পূর্বক তৎপালনে ত্ববান হইলেন । আকবর মানসিংহের হ্বায় 
জানিতেন, হুতরাং বাহীতে ভাহার হ্বায়-রঞ্জন হইতে পারে, ভছপযোগী উপায় অবলম্বন করিয়াছি: নন 
শতৃধা অন্যন্ধপ উপায় অথব! ভীতিপ্রদর্শনেও তিনি কখনই কৃতকার্য হইতে পারিতেন ন|। নি 

৩৭ 
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অথচ সদন্নান হ্বরে বলিলেন, প্রাণাকে বল, আমি তাহার শিরংগীড়ার প্রকৃত 
কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে যাহা হইবার তাহ! হইয়াছে, যে ভ্রমে পতিত 

হইয়াছি, তাহ! আর শোধন করিবার উপায় নাই, তবে যদি তিনি আমার সহিত ভোন 

না করেন, তবে আর কে করিবে? প্রতাপ আরও নান প্রকার ছল করিয়া 

পাঠাইলেন; কিন্তু কিছুতেই মাঁনসিংহের সন্দেহ অপনোদিত হইল না) কিছুতেই তিনি 

ভোজন করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে রাণ! বলিয়া! পাঠাইলেন। «যে রাজপুত 
তুর্কির করে আপনার ভগ্গিনীকে অর্পণ করিয়াছেন, যিনি সম্ভবতঃ তুর্কির সহিত একত্ে 
ভোজন করিয়াছেন, হুরধ্যবংশীয় বাগ্লারাওলের বংশধর তাঁহার সহিত একত্রে আহার 

করিতে পারেন ন11 রাজা মানমিংহ আপনাহইতেই এই অবমাননার ভাগী হইলেন। 
রাণা কিছু তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই; তিনি রাণার প্রতিজ্ঞ জানিতেন, রাণা যে 
তাহাদিগের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহাও অবগত ছিলেন ; তবে তিনি 

কোন্ সাহসে রাণার নিকট আতিথ্য-সৎকার যাজ্জা। করিয়া পাঠাইয়াছিলেন 1? রাগ! যদি, 

স্বয়ং নিমন্ত্রণ করিতেন, তাহা৷ হইলে তাহার সেরূপ ব্যবহার সম্পূর্ণ দুষণীয় ও যুক্তিবিরুদ্ধ 
হইত; কিন্তষখন সেরূপ নয়, তখন প্রতাপ সম্পূর্ণ নির্দোধী; তখন মানসিংহ শ্বয়ংই 

আত্মাবমাননার মূলীভূত কারণ । 

রাজা মান অন্ব্যপ্জনের কিছুই স্পর্শ করিলেন না) কেবল যে কয়েকটা অন্ন ইষ্টদেবকে 

উৎসর্গ করিয়াছিলেন; মেই কয়েকটাই আপন উফীশ মধ্যে সংস্থাপন পূর্বক সে স্থল 

হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহাকে আসন হইতে গাত্রোথান করিতে দেখিয়া 

প্রতাপ তৎসন্ুখে উপনীত হুইলেন। মানসিংহের হ্বদয় নিদারুণ অভিমানে উত্তপ্থ 

হইয়া উঠিল; প্রতাঁপকে লক্ষ্য করিয়! তিনি বলিলেন “আপনারই গৌরবসন্ত্রম রক্ষা 

করিবার জন্যই আমরা নিজের গৌরবসন্ত্রমে জলাঞ্জলি দিয়াছি এবং আমাদিগের কন্যা 

ভগিনীদ্দিগকে তুর্কির করে সমর্পণ করিয়াছি । কিন্তু যদি চিরজীবন বিপদে অতিবাহিত 
করিতেই আপনি অভিপ্রায় করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে সে অভিপ্রায় আপনার অচিরে 

সফল হইবে। মিবারভূমি আর আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিবেন না|” তৎপরে নিজ 

ঘোটকের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক প্রতাপের প্রতি কঠোর ভ্রকুটিপাঁত করিয়! বলিলেন 
“আমি যদি তোমার দর্প চূর্ণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার নাম মানসিংহ 
নহে।” তাহাতে প্রতাপ দ্বণাসহফারে উত্তর করিলেন “ভাল ভাল, আপনার কথায় 

সন্তষ্ট হইলাম, রণক্ষেত্রে আপনাকে দেখিতে পাইলে পরম আপ্যাক়িত হইব।” সেই 
সময়ে প্রতাপের জনৈক পারিষদ ক্লেষবাঞ্ক স্বরে বলিয়া উঠিল “দেখিও তোমার “ফুপা” 
আকবরকে সঙ্গে করিয়া আনিতে যেন: ভূলিও না।” যেস্থলে মানসিংহের জন্য ভোজ্য 
দ্রব্যাদি সজ্জিত হইয়াছিল, তাহা অতি অপবিত্র বলিয়! নির্ধারিত হওয়াতে প্রতাপ 
তখনই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া! গঙ্গাজল দ্বার! বিধোঁত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। 
সর্দার ও সামন্ত প্রভৃতি যে সমস্ত রাজপুতগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাহারা 

মানমিংহকে জাতিতভ্রষ্ট বলিয়া! সাতিশয় দ্বণা করিতেন। এক্ষণে দেই মানমিংহকে 
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সঙ্থুথে দেখিয়া তাহারা আপনাদ্দিগকে পতিত মনে করিলেন এবং তজ্জনিত পাপ হইতে: 
উদ্ধার লাভ করিবার জন্য ততক্ষণাৎ ম্লান করিয়! গান্রবসনাদি পরিবর্তিত করিয়] লইলেন রঃ 

মনেই দিন সেই উদয়-সাগরের তীরে যেষে কার্ধা সংঘটিত হইল, আকবর তৎসমস্তই 

গুনিতে পাইলেন । মানসিংহের প্রতি অবমাননায় তিনি 'আপনাকে অবমানিত মনে 
করিলেন। সম্রাটের রোষানল গ্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইতিপূর্বে তিনি 
মনে করিয়াছিলেন যে, রাজপুতদিগের প্রাচীন কুসংস্কার সমস্তই বিলুপ্ধ হইয়া গিয়াছে, 
কিন্তু এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাতে তাছার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছিল। যাহা! হউক, 
এক্ষণে তিনি রাণাক্কৃত অবমাননাঁর উপযুক্ত প্রতিশোধ প্রদান করিবার জন্য অচিরে 
ভীষণ সমরোদ্যোগ করিলেন। সেই উদ্যোগ হইতে যে ভয়াবহ সমরানল প্রজলিত 
হইয়া উঠে, ভাহাতেই বিক্রম-কেশরী প্রতাপ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি 

শ্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসীগণের সর্বোচ্চ আসনে স্থান পাইয়াছেন। তাহার পবিত্র 
শোণিত-সিক্ত পবিত্র রঙ্গভৃমি হলদিঘাট নামে প্রসিদ্ধ। যতদিন মিবারের শাসনদণ্ড 

একজন শিশোদীয়ের হন্তে সমর্পিত থাকিবে, অথবা প্রতাপের বীরত্ব কীর্তন করিতে 
যতদিন একজন মাত্রও ভট্টকবি জীবিত থাকিবেন, ততদিন পুণাতীর্৫ঘ হলদিঘাটকে কেছই 

ভুলিতে পারিবে ন। | 

দি্লীশ্বর আকবরের জোষ্ঠ পুত্র ও ভাবী উত্তরাধিকারী বুবরাজ সেলিম প্রথম সমরে 
সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে বিশাল মোগল-অনীকিনী 'পরিচালিত 

করিলেন। রাজা মাঁনসিংহ এবং সাগরজির জাতিত্রষ্ট বিখ্যাত তনয় মহব্বৎ খা 

যুদ্ধোপষোগী পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য তাহার সঙ্গে গমন করিলেন । কিন্তু বীরকেশরী 

প্রতাপের সহায়সম্বল কি? দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুত ও কতিপয় ভিলবীর তাহার সহায়; 

তাহার আপনার ও তাহাদিগের হৃদয়ের প্রচণ্ড উৎসাহই তাহার একমাত্র সম্বল । সেই 

সহায় ও সম্বলের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সেই স্থুবিশাল মোগল-অক্ষৌহিণীর বিরুদ্ধে 
অসিধারণ করিতে সাহমী হইলেন। রাগকীয় সেনাদল সর্বপ্রথম অগ্রতিহত প্রভাবে 

আরাবল্লির বহির্ভাগস্থ পর্বতপ্রদেশমধ্যে প্রবেশ করিল । তৎপরে সেই নিবিড় গিরিব্রজের 

পশ্চিমভাগস্থ যে প্রদেশ অপেক্ষাকৃত সুগম তন্মধা দিয়া আরাবল্লির প্রধান. গিরিপথে 

যাইয়া উপস্থিত হইল । 
সেই আরাবল্লির বিস্তুত, নী ও ছুশ্পবেশ্য প্রদেশমধ্যে বীরকেশরী প্রতাপসিংহ 

সদলে অভি সতর্কভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সে প্রদেশ নবনগর উদয়পুরের 
পশ্চিমে সংস্থিত। তাহা দীর্ঘে দশ যোজন এবং প্রস্থেও প্রায় চল্লিশ ক্রোশ হইবে। 
সেই সমচতুষ্ষোণ সুবিশাল প্রদেশ কেবল পর্বত ও কাননযালায় পরিবেষ্টিত; মধ্যে 
মধ্যে অগণ্য সত ক্ষুত্র তরঙ্গিণী বক্রগতিতে ইতস্ততঃ ধাবিত | উদয়পুরকে সেই ছূর্গম 
গিরিপ্রদেশের মধ্যবিদ্দু বলিলেও বলা যাইতে পারে । উদয়পুরের যে পার্দিয়। 
তত্প্রদেশমধ্যে প্রবেশ করা যায়, সেই পার্থেই হূর্গম ও সন্কীর্ণ গিরিপথ। সে সকল পখ 
এত সঙ্কীর্ণ যে, তাহাদের ভিতর দিয়! কচিৎ ছুইথানি গাড়ি যাতায়াত করিতে পারে। 



২৮৮ রাজস্থান । 

সেই নিবিড়, ছুর্গম ও কূটবন্মবময় প্রদেশের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ 
রা যায়, সেইদিকেই অভ্রভেদী গিরিপ্রাকার ও ঘন ক্রমালয় ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে 
পাওয়া যায় না। সেই প্রদদেশেরই নাম হলদ্দিঘাট। . সেই হুলদ্দিঘাটের হৃদয়শোভী 
উদ্তঙগ গিরিত্রজের পাদপ্রস্থে ও উচ্চ অধিত্যকাগ্রদেশে রাজপুত বীরগণ চতুংপার্খস্থ বিস্তুত 

ক্ষেত্রের দিকে তীক্ষদৃষ্টিতে চাহিয়া! সশস্ত্রভাবে দণ্ডায়মান হইলেন + ওদিকে স্মবিশ্সত 
ভিলগণ করে শরশরাসন ধারণ পূর্বক সেই সমস্ত পর্বতরাজির অভ্রভে্দী শৃঙ্গদেশে 
অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহাদিগের পদতলে গ্রকাও প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড রাশীকুত; 

শত্রুকে সন্থুথে পাইলেই হয় শাণিত-শরপাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবে, অথবা সেই সকল 
শিলারাশি তাহাদিগের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিয়া! তাহাদিগকে একবারে পেষিত ও 

দলিত করিয়। ফেলিবে। 

সেই ছুর্গম হললদিঘাটের ভীষণক্ষেত্রে বীরপুঙ্গব প্রতাপসিংহ মিবারের প্রধান প্রধান 
বীরকুলের সহিত দণ্ডায়মান হইয়। শক্রসেনার আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

সন্থুৎ ১৬৩২ (খৃঃ ১৫৭৬) অন্ব--শ্রাবণমাসের সপ্তম দিবসে উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন 
হইয়া অতিভয়াবহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এরূপ ভয়াবহ প্রচণ্ড সমর, স্বাধীনতা রক্ষার্থ 
এরূপ কঠোরতম উদ্যম ভারতবর্ষ ও গ্রীকতূমি ভিন্ন জগতের আর কোন প্রদেশে দেখিতে 
পাওয়া যায় ন!। দুর্ধর্ষ যবনদিগের করালগ্রাস হইতে আজি মিবারের স্বাধীনতা ও গৌরব 
উদ্ধার করিবার জন্য প্রতাপের সহকারী রাজপুত বীরগণ অত্যুতৎকট উৎসাহে প্রোৎসাহিত 
হইয়া দলে দলে ভীমবিক্রমের সহিত মোগলসেনার দিকে অগ্রমর হইতে লাগিলেন। 
বীরকেশরী নির্ভীক প্রতাপদিংহ সিংহবিক্রমে সর্বাগ্রে ধাবিত হুইয়! শক্রসেনাব্যহ ভেদ 

করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার দেই অদ্তডুত সাহস, বিক্রম ও রণনৈপুণ্যে 

উন্মাদিত হুইয়! তাহার সামন্ত ও সর্দারগণ প্রচণ্ড মোগল-অক্ষৌহিণীর উপর ক্রুদ্ধ কেশরী 
বিক্রমে অনর্গল পতিত হইতে লাগিলেন । প্রতাপের চেষ্টা ফলবতী হইল; তাহার 
অমান্গুষিক বিক্রমের প্রভাখে শক্রব্যুহ বিভিন্ন হইয়া পড়িল। সেই ভিন্ন ও বিভক্ত মোগল- 

বাহিনীকে দলিত, মথিত ও বিত্রাসিত করিয়া তিনি সদলে উন্মত্ের ন্যায় রাজগুতকুলাঙ্গীর 

মানসিংহের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু কোথায়ও তাহাকে দেখিতে 
পাইলেন না। কত শত মোগলবীর তাহার করাল তরবারমুখে দ্বিখণ্ডিত হইয়া পতিত 

হইল) কত হতভাগ্য তাহার তীক্ষ ভল্লাগ্রে বিদ্ধ হইয়। সমরশায়ী হইল; তথাপি প্রতাণের 

গ্রচ্ড গতি কেহই গ্রতিরোধ করিতে পারিল না। আপন ভীষণশক্র মানসিংহের অনুসন্ধান 
করিতে করিতে তিনি সেলিমের সম্মুখে উপনীত হইলেন। হিন্দুবৈরী মোগলের জো 
পুত্রকে সম্থুখে দেখিয়। প্রতাপ যেন দ্বিগুণতর সাহস, উৎসাহ ও জিঘাংসায় উত্তেজিত 
হইর| উঠিলেন। শাণিত ভীষণ অনি উদ্যত করিয়া তিনি আপন প্রিয়তম তুরঙ্গ চৈতকফে 

_তদভিমুথে চালিত করিলেন 1! সেই শাণিত তরৰারের গ্রচণ্ড আঘাতে সেলিমের 
শরীর-রক্ষকগণ শ্বল্নকালের মধ্যে দ্বিখণ্ডিত হইয়! ভূতলশায়ী হইল। তখন প্রতাগ সেলিমের 

প্রমত্ত রণমাতঙ্ধের সন্গুধীন হইলেন। তাহার অশ্ব চৈতক প্রভুর অদ্ভুত বীরছ্ছে যেন 



মিবার। ১ ২৮৯ 
বি 

শাগ্াবিত হইয়। উঠিল। আপন প্রভুর ঘোরতর শক্র সেলিমের প্রচ, রণমাতঙ্গে | 
উৎকট গুণাস্ফালন ব্যর্থ করিয়া চৈতক সেই গজরাজের মদত্রাবী বিস্তৃত কুস্তের উপরিভাগ 
আপন দক্ষিণপদ স্থাপন করিল। অমনি প্রতাপ সেলিমকে লক্ষ্য করিষক আপন হন্তসথ ভীয়ণ 
শূল গ্রচণ্ড বলমহ প্রক্ষেপ করিলেন। ভাগ্যে সেলিমের হাওদা স্থূল লৌহপাত্রে বিমণ্ডিত 
ছিল, তাই তাহাতে প্রতাপের শূলাগ্র গ্রহত হওয়াতে সম্াটতনয় সে যাত্রা রক্ষা পাইবেন; 
নতুবা তাহাকে সেই স্থলেই নিপতিত হইতে হইত। প্রতাপের ভীষণ শুল সেলিমকে 
আঘাত করিতে পারিল না বটে» কিন্তু তাহ! অনর্থক ফিরিয়! আসিল না । হাওদার 

লৌহকবচে প্রতিহত হইবামাত্র তাহ দ্বিগুণিত তেজে গজ-পাঁপের উপর নিপতিত হইল; 
অমূনি হুর্ভাগ্য মাহুত তদ্দাণ্ডেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন রগোন্মত্ত গজেন্দ্ 
নিরঙ্কুশ হওয়াতে সেলিমকে লইয়৷ তীব্রবেগে রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। 

প্রতাপের ভীষণ শূলপ্রক্েপ হইতে সেলিম সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন বটে; কিন্ত 
রাজপুতবীর তাহাকে ত্যাগ করিলেন না। সেই পলায়মান গজরাজের পচাৎ পশ্চাৎ 
তিনিও আপন চৈতককে চালিত করিলেন। সেই সময়ে উভয় দলে অতি ভয়াবহ সংগ্রাম 
প্রজ্লিত হইল | একদিকে অগণ্য মোগলসৈনিক আপনাদের সম্রাটতনয়কে রঙ্গ 
করিবার জন্য অবিরাম অসিচালনা করিতে লাগিল অপর দিকে নিভীক কঠোর- 
গ্রতিজ্ঞ কতিপয় রাজপুতবীর প্রতাপের উদ্দেশ্ত-সাধনে সহায়তা করিবার জন্ত প্রাণপণে 
তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কতশত মোগলটসনিৰক তাহাদিগের সেই 
প্রচণ্ড বিক্রম প্রতিরোধ করিতে ন। পারিয়। সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল. কিন্তু কিছুতেই 

কিছু হইল না। দলে দলে মুসলমান সৈন্ত নিপতিত হইতে লাগিল, আবার দলে দলে 
অন্ত টৈগ্যগণ তাহছাদিগের স্থান অধিকার করিয়া রাজপুতদিগের সহিত ভীষণবেগে যুদ্ধ 

করিতে লাগিল। ক্রমে অনেক রাজপুতসৈনিক বীরপুব প্রতাপের জীবনরক্ষার্থ রণক্ষেত্রে 

জীবন বিসর্জন করিলেন; ক্রমে প্রতাপের পক্ষ ক্ষয়িত হইয়! পড়িতে লাগিল; কিন্ত 

তাহাতে তাহার ভ্রক্ষেপ নাই। রাজপুতকুলকলঙ্ক মানসিংহের অনুসন্ধানে তিনি উন্মত্তের 
তায় শত্রেনামধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন! তাহার মন্তকোপরি মিবারের রাজছত্র 

উদ্যত ছিল, সেই উন্নত ছত্র লক্ষ্য করিয়! ছুর্দর্ষ মোগলগণ চারিদিক হইতে তাহাকে 
আক্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পূর্বে এই রাজচিহন হইতে তাহার জীবন তিনবার 

বিপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু তিনি স্বকীয় অসীম বিক্রমের সাহায্যে সে তিনবার আত্মরক্ষা 

করিতে পারিয়াছিলেন। তথাপি প্রতাপ সে রাজচিহ্ পরিত্যাগ করেন নাই, এবং এবারেও 
পরিত্যাগ করিতে কোনক্রমে সম্মত হইলেন না। কিন্ত এবার বিষমসন্কট উপস্থিত। 

এবার তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে একবারে শত্রুদের মধ্যস্থলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। 
নিকটে সর্দার সামস্ত কেহই নাই) তিনি যেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, সেই দিকেই অসংখ্য 
শত্রমুণ্ড!_সেই দিক হইতেই শত্রকুল বিকট ভ্রকুট-সহকারে অসিহস্তে তাহার, দিকে 

ধাবিত হইতেছে! প্রতাপ নিজ অবস্থা বুঝিতে পারিলেন ;--বুঝিতে পারিলেন, যে, 
তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন। ত্বথাপি তিনি মুহূর্তের জন্য নিরুৎসাহ হইলেন না। কঠোৌরতম 



২৯, রাজস্থান। 

উদ্যম, অদম্য অধ্যবসায় এবং অপুর্বব অসিচালনের সহিত তিনি শক্রসেনাকে দলিত; 
বিভক্ত ও বিত্রাসিত করিতে করিতে মদোন্ত্ ষাতঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিকে 
লাগিলেন । শত্রুর অবিরাম অন্ত্রাধাতে তাহার অঙ্গপ্রত্যন্গ সপ্তস্থলে * ক্ষতবিক্ষত, অজ্র 

রক্তসেকে গান্রবস্ত্রসকল রঞ্জিত; তথাপি প্রতাপের শ্রান্তি নাই) ক্লান্তি নাই, মুহূর্তের জন্য 
কাতরতা৷ নাই। কিন্তু একাকী আর কতক্ষণ অসংখ্য যবনের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম 

হইবেন? তিনি বুঝিতে পারিলেপ যে, সেইরূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিলেই তাহাকে সেই 

স্থলেই নিপতিত হইতে হইবে। স্ৃতরাং অদ্ভূত রণনৈপুণ্যের সহিত সেই স্থল হইতে বহির্সত 
হইবার চেষ্টা! করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে দূরে, প্জয় প্রতাপের জয়” রব গুনিতে 
পাইলেন। প্রতাপের হৃদয় দ্বিগুণতর উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া! উঠিল। তিনি সাতে 

সিংহনাদ করিয়া! উঠিলেন। অমনি ছত্রধর সদর্পে বিপুল উৎসাহের সহিত উজ্জল রাজচিহ্ 
প্রতাপের মন্তকোপরি উদ্যত করিল | সেই শ্রৰণভৈরব জরনিনাদ পবনহিল্লোলে 
তরঙ্গায়িত হুইয় স্ুদ্বরে অনস্তগগনে বিলীন হইতে না হইতেই বীরবর ঝালাপতি 

মান্না উল্লম্ষন পূর্বক সদলে প্রতাপের নিকটে উপস্থিত হইলেন; এবং আত্মোৎসর্গের 

জলস্ত উদাহরণ রাখিয়! প্রভুর জীবন রক্ষা করিলেন। বীরবর মান রাণার মস্তক হইতে 
মিবারের রাজচিন্ন সরাইয়! লইয়া আপন মন্তকোপরি তাহা ধারণ করিলেন এবং 

হৈম-তপন মণ্ডিত লোহিত বৈজয়স্তী সদর্পে উদ্যত করিয়া! শক্রমেনাব্যহের মধ্যে প্রবেশ 
ৰরিলেন। সেই প্রদীপ্ত রাজনিদর্শন দেখিয়! শত্রকুল তাহাকে রাণা মনে করিল এবং 
তাহাকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে গ্রচণ্ডবেগে তত্গ্রত্তি ধাৰিত হইতে লাগিল। এদিকে 
দুরে থাকিয়! গ্রতাঁপ দেখিলেন, বীরবর মান্না আপনার তেজন্বী সৈনিকদলে পরিবৃত হইয়! 

অদ্ভুত রণনৈপুণ্য প্রকাশপূর্বক অবশেষে সদলে নিপতিত হইলেন | সেই অপূর্ব 
আত্মোৎসর্গ জন্য বীরবর ঝালাপতি মান্নার বংশধরগণ মিবারের রাজনিদর্শন বহন করিয়া 

রাণাকুলের দক্ষিণ হস্তে স্থান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন 1 বীরকেশরী প্রতাপসিংহের 
জলস্ত বীরত্বে অস্থপ্রাণিত হইয়! রাজপুতগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল বটে; কিন্ত 
কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। একে মোগলসেনা শতগুণে অধিক, তাহাতে আবার 

কামান, বন্দুক ও অন্যান্য অগ্ন্যস্ত্রের সাহায্যে তাহারা যুদ্ধ করিতেছিল, স্বৃতরাং প্রতাপের 

সেনা আর কতক্ষণ তাহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে ? কতক্ষণই ব! তাহারা 

দূরভেদী আগ্নেয় অন্ত্রসমূহের প্রচণ্ড বল প্রতিয়োধ করিতে সক্ষম হইবে ? ফলতঃ 
তাহাদিগের মধ্যেই অধিকাংশ শ্বদেশ-রক্ষার জন্য সমরাঙ্গনে পতিত হইল। সেই দিন 

রিন্যারলারারারার ররর রিিরর 

* ভর হইতে ভিনট, গুলি হইতে একটা, এবং তরবারি হইতে তিনটী, প্রতাপ সর্ব্সমেত এই সাতটা 
অন্ত্রাধাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

1 মহাত্ম টড. সাহেব বলেন, প্রতৃভক্ত বীরবর মান্নার বং শধরগণ সপ্্িজনপদ এবং প্রতাপপ্রদত্ত অনানা 
ৃন্তি অ্যাপি ভোগ করিতেছেন । ভাহাদের 'নাকপা” রাজবাটার দ্বারপর্বন্ত ভাহা'দিখের সঙ্গে ধ্বনিত 
হইতে হইতে বাহিত হইয়া থাকে ; এরপ সন্মান আগ কেহই প্রাপ্ত হয় না। তত্ব্যতীত ভাহারা প্রাজা” 
বলিয়া অভিহিত হইয়া খাকেন। 



মিবার ২৯১ 

নেই ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে সেই দ্বাবিংশতি সহত্র রাগুতদৈনোর মধ্যে ফেবল, সর ও 
প্রত্যাগত হইতে পারিয়াছিল! 

সেই হলদ্িঘাটের প্রথম দিবসের ভয়ানক রণাভিনয় সমাপিত হলে প্রতাপ ক্ষেত্র 
হইতে চৈতকারোহণে একাকী প্রস্থান করিলেন । তাহার সর্বা ক্ষতবিক্ষত ও রভাক্ত। 1. 
ুর্দাম রণশ্রমে তিনি নিতান্ত পরিশ্রাস্ত। তাহার প্রিয়তম অশ্ব চৈতকও তাহার হ্যায় অতিশঃ রঃ 

কলাস্ত; তথাপি আপন গ্রতৃকে পৃষ্টে ধারণ করিয়! সে নিবিড় পর্বত প্রদেশের দিকে অগ্রসর ্ 

হইল। কিন্তু তাহাতেও প্রতাপ নিরাপদ্দ হইতে পারিলেন না । ছুইজন মোগলসৈমিক 

তাহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া গুপ্তভাবে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সেই 
দুই সৈনিকের মধ্যে একজন মূলতানী, অপরজন খোরাসণী | তাহারা ক্রতবেগে 

পলায়মান রাঁপাঁর অন্ুপরণ করিতে করিতে অবশেষে একটা তীব্র ও গভীর গিরি-তরঙ্গিণীর 
নিকষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তুরঙ্গরাজ চৈতক এক লম্ছ প্রদান পূর্বক সেই 

্ীণাঙ্গতটিনী উত্তীর্ণ হইল এবং আপন প্রভৃকে লইয়! দূরে পলায়ন করিল। এদিকে 
সৈনিকদ্বয় চৈতকের ন্যায় উল্লন্ষন পূর্বক ভটিনী উত্তীর্ণ হইতে না! পারাতে তাহাদিগের 
সবেগগতি ক্ষণকালের জঙ্য প্রতিরুদ্ধ হইল। কিন্তু চৈতকেরও সর্ঝাঙ্ অস্ত্রক্ষত থাকাতে সে 

পূর্বের ন্যায় দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে পারিব না। সুতরাং মোগলসৈনিকদ্বয় প্রতাপের 
নিকটবর্তী হইল। সেই সময়ে দূরে বন্দুকধবনি গুনিতে পাওয়া গেল এবং সেই সঙ্গে কে 
পশ্চাৎ হইতে প্রতাপের মাতৃভাষায় গম্ভীর স্বরে ৰলিয় উঠিল “হো! নীল ঘোড়ারা 

আসাওয়ার *1” প্রাতাপ চমকিভ হইলেন; অমনি বিশ্ময়বিদ্ষারিত নয়নে পশ্চাৎ 

ফিরিয়! দেখিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার বিশ্ময়। রোষ ও জিঘাংস! 
শতগুণে বর্ধিত হইয়! উঠিল। তিনি দেখিলেন যে, কেবল একজন মাত্র অশ্বারোহী 

তীত্রবেগে তাহার অনুসরণ করিতেছে-_ষে অশ্বারোহী তাহার ভ্রাতা শক্তসিংহ ! ূ 
শক্তসিংহ প্রতাপের ভ্রাতা । বিষম বিবাদবশতঃ উভয় ত্রাতায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। 

শক্তসিংহ জ্োষ্ঠের রাজা পরিত্যাগ করিয়। আকবরের পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁহার মনে 

মনে বাঁসনা যে, ভ্রাতার হৃদয়-শোণিতপাতে একদিন বিষম বিদ্বেষ-বন্থির শাস্তিবিধান 

করিবেন। সেইদিন তিনি সেই হলদিঘাটের শোণিতময় সমরক্ষেত্রে স্াট আকবরের ষেনা- 

ব্যছের অন্তর্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিলেন, প্রতাপ নীলাস্বপৃষ্ঠে একাকী যুদ্ধস্থল হইতে 

পলায়ন করিতেছেন । অগ্রজের জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন দেখিয়। শক্তসিংহ আর নিশ্িস্ত 

থাকিতে পারিলেন না; তাহার কঠোর হৃদয় সহসা গলিয়! গেল; প্রচণ্ড রোষ ও জিঘাংস। 

একবারে প্রশমিত হইল। তূতবৃত্বাত্ত ভাবিয়। তিনি দারুণ মর্মপীড়ায় কাতর হইলেন এবং 
ভ্রাতাঁকে বিপদ হইতে রক্ষা! করিবার জন্য তখনই মোগলবাহিনী পরিত্যাগ করিয়া তাহার 

অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে মোগলটৈনিকত্বয়কে নিপাতিত করিয়। বীরবর 
শ্সিংহ ছ্েষ্ঠের সমীপবর্তী হইলেন। দূর হইতে তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া 
বগা বিষম সন্দিহান হইলেন | তাহার হৃদয়ে যুগপৎ রোষ ও অভিযানের উদর 

% “হে নীল অঙ্খের আরোহী 1” 



২৯২ ূ রাজস্থান । 

হইল. তিনি ভাঁবিলেন দতবে কি শক্তসিংহ গ্রতিহিংস! উঠে আসিতেছে ? উমার 

এই নিঃসহায় অবস্থায় কি নিজ প্রতিজা পালন করিতে আসিতেছে ? জ্ভাপ শর়বিদ্ধ 
কেশরীর ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিলেন এবং আপন তরবার উদ্যত করিয়া শক্কসিংহের 

্রস্তীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কিন্তু শক্তসিংহের প্লান, বিষণ ও লজ্জাবনত: বদন 

দেখিয়া তাছার মনের সন্দেহ দূর হইল। আবার যখন সেই শিশোদীয় বীর আগ্রজের : 
পদতলে পঠিত হইয়া গলদশ্রলোচনে করুণবচনে ক্ষম! প্রার্থনা! করিলেন, তখন প্রতাপ 
এক অভূতপূর্ব আনন্দোচ্ছাসে অভিভূত হইলেন। আঙ্জি অনেক দিনের পর পরস্পরে 

পরস্পরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া দারুণ ছুঃখ ও মনোবেদন1 তুলিয়া গেলেন। আজি 

পরম্পরের অশ্রসেকে পরস্পরের বক্ষ অভিষিক্ত হইল। এই অননুভূতপূর্ব আনন্দের 

সময় প্রতাপের প্রিয়তম অশ্ব চৈতক প্রাণত্যাগ করিল । চৈতক উপযুক্ত বীরের 

উপযুক্ত তুরঙ্গ; তাহারই গুণে প্রতাপ সে দিবস সেই বিশাল মোগল-অনীষ্ষিনীর 
অভ্যন্তর হইতে নিরাপর্দে বহির্গত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে 

চৈতকই তাহার জীবনরক্ষক | এক্ষণে সেই চৈতককে ভূপতিত হইতে দেখিয়া 
প্রতাপের হর্ষে বিষাদ হইল।- তাহার অসীম আনন্দসলিলে কে গরলরাশি ঢালিয়। 

দিল। অতঃপর শক্তসিংহ অগ্রজকে আপনার অশ্ব অর্পণ করিলেন । সেই অশ্ের নাম 

আনকারো। প্রতাপ অগত্যা সেই আনকারোর পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে বাধ্য হইলেন। 

যে স্থলে তুরঙ্গরাজ চৈতক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তথায় একটা বেদিক! নির্মিত হইয়াছিল *। 
ৰহুদিনের পর প্রিয়জনের সহিত প্রিয়জনের মিলন স্বর্গন্থখগ্রদ । কিন্তু প্রতাঁপ ও 

শক্তসিংহের ভাগ্যে তাহা ঘটিল না । পাছে সেলিমের হৃদয়ে কোনরূপ সন্দেহের উদয় 

হয় এই আশঙ্কায় শক্তসিংহ দোগলশিবিরে পুনর্মিলিত হইতে গমন করিলেন । অগ্রজের 
চরণবন্দনাস্তর বিদায় গ্রহণ করিবার দময় তাহাকে আশ্বাস দিয়! বলিলেন, “মুবিধা 

হইলেই আমি শীঘ্র আপনার সহিত পুনর্মিলিত হইব” যে ছুইজন মোগল সৈনিক 

প্রতাপের অন্্রণ করিতে করিতে শক্তসিংহের হস্তে নিহত হইয়াছিল; তাহাদের 

একজনের নিবাস খোরাসন, অপরের মূলতান । শক্তদিংহ সেই খোরাসনী সৈনিকের 

অশ্থে আরূঢ হইয়। সেলিমের দরবারে উপস্থিত হইলেন । কিন্ত তিনি যাহা আশঙ্কা 

করিয়াছিলেন, তাহাই অচিরে সংঘটিত হইল । তাহার আগমনের বিলম্ব ও তাঁহার ভাবভঙ্গি 

দেখিয়া সেলিমের হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ সন্দেহের উদয় হইল । তিনি তাহাকে সেই খোরাসনী 

ও মুলতানী সৈনিকদ্বয়ের কথ। জিজ্ঞাস! করাতে শক্তলিংহ ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়। বলিলেন। 

“তাহারা প্রতাপের করে নিহত হইয়াছে, প্রতাপ. শুদ্ধ তাহাদিগকে সংহার করিয়া 
ক্ষান্ত হয়েন নাই, "অবশেষে আমার অর্বটাকে পর্্ত বধ করিয়াছে। অগত্যা শান 

* উক্ত বেদিকা অদ্যাপি “চৈতককা! চাবুত্রা” নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। ইহা! বর্তমান জারোনের 
অতি সন্গিকটে অবস্থিত । চৈতক যে, মহাবীর প্রতাপসিংহের জীবন-নহচন এবং প্রিরতম অশ্ব ছিল, তাহা 
এই সকল বিবরণ পাঠ করিলে সমাক্ উপলন্ধ হইতে পারিবে । চৈতকের চিত্র তাহার গ্রডুর চিত্রের সহিত 
মিবারের প্রায় প্রতোক গৃহস্থের বাটাতেই অঙ্কিত দেখিতে পায়] যায়। 



মিবার। ২৯৩. 

সেই. খোরাসনী সৈনিকের আশে আরোহণপূর্ববক ফিরিয়! আসিয্াছি।*: তাহাকে? 
দেইরূপ ইতস্তস্ঃ করিতে দেখিয়া সেলিম অতয়দান পূর্বক কহিলেল, “আপনি: ই, 
সত্যকথা প্রকাদি করিয়া বলেন; তাহা! হইলে আপনার সকল দোষ ক্ষমা করিব রি ূ 
সেলিম বাক্য শেষ হইতে না হইতে শক্তসিংছের বদন প্রাব্টগগনবৎ,ক্রমে, জে 
গ্তীর-ুর্ধি ধারণ করিল; তিনি নিঃশস্কে উত্তর করিলেন “একটী বিশাল রাজ্যের ভার 
আমার অগ্রজের স্বন্ধে অর্পিত, শত সহত্র লোকের সথখছুঃখ একমাত্র াহারই উ গর নির্ভর 
করিস্তেছে। এক্ষণে তিনি বিপর, স্থৃতরাং তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার না করিয়া 
কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব?” সেলিমের মন্তকের একটী কেশযাও কম্পিত হইল 
নাঃ তিনি আত্মক্কৃত প্রতিজ্ঞা পালন করিতে ভুলিলেন না) কিন্তু শক্তসিংহকে দেই 
হর্তেই বিদায় দান করিলেন। শক্তসিংহের পক্ষে মঙ্গলই হইল। তিনি ক্ষচিরে 
অগ্রজের সহিত উদয়পুরে পুনর্টিলিত হইলেন । উদয়পুরে আসিবার সময় তিনি ভিন- 
সরর দুর্গ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়! হস্তগত করিয়া লইলেন এবং সেই “নজর” যে 
অগ্রজের চরণ বন্দনা করিলেন। উদারহৃদয় প্রতাপ সেই নবজিত ছর্গ শক্তসিংহত 
ছুমিবৃত্তিষ্বরূপ প্রদান করিলেন | তাহার সস্তানসন্ততিগণ অনেক দিন ধরিয়া রা 
ভোগ করিলেন *। সেই ভীষণ বিপৎকালে প্রতাপের জীবন রক্ষা করাতে শক্তসিংছের 
বিশেষ মহত্ব ও গৌরব হুইয়াছিল। তাহার সেই অদীম মহত্ব ও গৌরবের বিবরণ আজিও 
ভট্টমুখে শ্রুত হইয়া থাকে, আজিও ভট্টগণ তাহার কোন বংশধরকে দেখিবামাত্র 
আননোম্মত্ত ভাবে বলিয়া থাকেন “খোরাসনি মুলতানিক! অগ্গল 11৮ 

সম্বং ১৬৩২ (জুলাই থৃঃ ১৫৭৬) অব্ধের শ্রাবণ মাসের সপ্তম দিবদ__আধ্ধ্যকুলের 
ীরত্বোচ্ছবাসের একটা প্রসিদ্ধ দিবস,__আধ্যগৌরবের একটা জলস্ত মহাযোগ ! যতদিন 
মানব-মগ্ডলি বীরত্ব ও মহত্বের পূজা! করিবে, যতদিন রাজপুতজাতি অঙ্ষুপ্ থাকিবে ; 
ততদিন সেই দিবসের ঘটনা মানবের ইতিহাসে অগ্নিপরীত অক্ষরে উজ্জল ভাবে বিরাজ 
করিবে; ততদিন সেই দিবস অনন্তকালশ্রোতের একটা ভীষণ আবর্ত প্রকাশ করিবে। 
মেই দিন পুণ্যভূমি হলদিঘাটের শৈলগাত্র ও গিরিপথ সকল মিবারের সাহসিকতম পুভ্রগণের 
পবিত্রশোণিতে অভিমিঞ্চিত হুইয়াছিল। যে চতুর্দশ সহস্র বীর আত্মোৎসর্গের মহামন্ত্ে 
প্রণোদিত হইয়া সেই ভয়াবহ সমরক্ষেত্রে অনস্ত শস্্শষ্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগের সকলের পরিচয় দেওয়া সম্তবে না; তবে তাহাদিগের মধ্যে যাহার প্রসিদ্ধ, 
তীহাদিগেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রকটিত হইল। রাণা প্রতাপসিংহের অতি নিকটস্থ 
এরি নিরারুরাররাররারর যারা যারা ৰ 

* শক্তসিংহের জননী “বাই-জি-রাজ” অর্থাৎ রাজমাতা হিলেন। কিন্তু তিনি জোষ্ঠ পুজ রাণাপ্রতাপ সিংহকে পরিত্যাগ করিয়। ভিনসয়র রগ স্বীয় প্রিয়তম তনয় শক্তেরই নিকটে অবস্থিতি করিতেন। ইহাতে 
ঈবষ্ঠ বুঝিতে হইবে যে, তিনি রাজমাতার যোগ্য সমন্ত সম্মান ভোগ করিতে পাইতেন না ৷ পবিত্র 
এতান্েছের জনা তিনি" বেই সম্মান ত্যাগ করিলেন বলিয়া শক্তসিংছের বংশধরদিগের মননীগপ 'বাই'জি-রাজ” বলিয়া অভিহিত হইয়। থাকেন। 
1 খোরাসণী ও মূলতানীর অর্গল ) অর্থাৎ তাহাদের মৌতাগ্য-পথের ভীবণ প্রতিয়োধ স্বকষপ। 
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২৯৪ রাজস্থান । 

পাচ শত আত্মীগ্কুটুথ ) গোয়ালিয়রের পদচ্যুত ও বিবাসিত হৃপতি রামশা & এবং ডংপুতর 
রাও বিক্রুমশালী সার্দাকিশত তুয়ারবীর সহ মিবারের জন্য সমরক্ষেত্রে আবব- 

বিজন করিস কৃতজ্ঞতার প্রদীপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা বীরবর 
খালাপ মানা অধিকতর ও লোকবিশ্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন । সকলের 
কথ। ছার য়া দিয়া একমাত্র তাহারই অত্তত বীরত্ব ও আত্মোৎ্সর্গের বিষয় আলোচনা 

করিলেই সেই দিবসের অতুলনীয় গৌরব অঙ্গন থাকিতে-পারে। বীরবর মান্না! সার্্ীকশত 
সামস্ত সমভিব্যাহারে ঘখন সেই সাগরবৎ বিশাল মোগল-অনীকিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
আদম্য সাহস ও অধ্যবসায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; যখন সেই মুষ্টিমেয় 
রাঁজপুতবীরের সমভিব্যাহারে সেই অনস্ত মোগল সেন! দলিত ও বিভ্রাসিত করিতে 

করিতে অবশেষে সদলে জীবন উৎসর্গ করিলেন; তখন যে কেহ তাহার সেই 

অতুল বিক্রম ও বিশ্ময়কর রণনৈপুণ্য দর্শন করিয়াছিল, সেই তাহার ভুয়সী গ্রশংস! না 
করিয়া থাকিতে পারে নাই। সে দিনের কথা অদ্যাবধি কেহই ভুলিতে পারে নাই। 

সেদিন মিবারের প্রত্যেক বীরবংশ বীরশুন্য হুইয়! পড়িয়াছিল, অনেক বীরবনিতার 
সীমস্ত-সিন্দুর অনস্তকাঁলের জন্য বিধৌত হইয়! গিয়াছিল। 

জয়োল্লাসে উল্লাদিত হুইয়। যুবরাজ সেলিম হলদিঘাটের পর্ধত-প্রদেশ পরিত্যাগ 
করিয়া গেলেন। প্রাবৃষের অজন্র বারিধারাপতনে তটিনীকুল পরিপূরিত হওয়াতে 
গিরিপ্রদেশ অত্যন্ত ছূর্গম হইয়া উঠিল? ন্থুতরাং শক্রদিগের কার্ষেযর সমূহ ব্যাঘাত 
সংঘটিত হইল। সেই সুযোগে প্রতাপ কিছুদিনের জন্য বিরাম লাভ করিলেন । কিন্ত 
নববসস্তের সমাগমে পথ-ঘাটসমূহ পরিষ্কুত হইলে ছৃদধর্য মোগলগণ পুনর্ধার তাহাকে 

আক্রমণ করিল। প্রতাপ পুনর্ধার সেই বিশাল মোগল-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড 

প্রতিদ্বন্দিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ছূর্ভাগাবশতঃ সে যুদ্ধেও তিনি পরাজিত হইলেন 
এবং উদয়পুর পরিত্যাগ পূর্বক কমলমীরে যাইয়া! সেনাদল স্থাপন করিলেন 11 কিন্ত 
সেখানেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না) মোগল-সমতাটের অন্যতম সেনাপতি কোকা 

সাহাবান্গ খা! অচিরে সেই গিরিছুর্গ অবরোধ করিল। দুষ্ধর্ষ মোগলদিগের .ভীষণ 
পরাক্রম প্রতিরোধ করিয়া প্রতাপ অনেক দিন সেই কমলমীরে অটলভাবে অবস্থিত 

রহিলেন ; কিন্তু আবুপতি শ্বদেশদ্রোহী ছুবৃত্ত দেবররাজের আততায়িতা'প্রযুক্ত অবশেষে 

প্রতাপ সে আশ্রয়স্থল হইতেও বঞ্চিত হইলেন। কমলমীরে নাগন নামে একটা বিস্তৃত 
কৃপ ছিল। তাহাই তথাকার একমাত্র জলাশয়শ্বরূপ॥ কিন্তু ছুরাচার দেবর-রাজ 

সেই গুঢ় বিবরণ অবগত থাকাতে মোগলদ্িগকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপন করিল এবং বিষধর 

পতঙ্গ দ্বারা সেই কৃপজল দূষিত করিতে পরামর্শ দিল। তদস্থারে সেই কৃপবারি বিষ 
সী | চিরিহিারারারের জার রা 

* বাবর রামশার পূর্ববপুরুষদিগকে গোয়ালিয়র হইতে তাঁড়াইয়। দিলে তাহার! মিবারে আসিয়! 
আশু গ্রহণ করেন। রাঁণ! তাহাদিগকে নাদরে গ্রহণ করিয়া! ভাহাদিগের ভরধপোষণের জন্য প্রাত্যহিক 

৮** টাকা নির্ধারিত করিয়া দেন। সেই অবধি তাহার! মিবারে অবস্থিতি করিয়! আদিতেছেন। 

1 সন্ঘৎ ১৬৩০ (খু; ১৫৭৭) অন্দের মাঘমাসের সপ্তম দিবসে উত্ত' বুদ্ধ নংঘটিত হয়। 



সস 

হওয়াতে, অ্মীভাবে প্রতার্পের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। অগত্যা 

পরিত্যাগ করি! চৌন্দ,* নামক গিরিছুর্গে মশরয গ্রহণ. করিলেন. দরগা 
মে স্থানও অবরোধ করিল। শনিগুরু সর্দার তণ-সিংহ তাহাদের রা 

চৌন্দ উদ্ধার করিবার জন্য অপূর্ব রণ-নৈপুণা প্রদর্শন পূর্ব্বক অবশেষে ঝা 

করিলেন | এই কঠোক্স যুদ্ধোদ্যমে মিবারের প্রধান ভট্টকবি নিপাতিষ্ 
তাহার হৃদয়োত্তেজক সমর-সঙ্গীত এবং অদ্ভুত রপাভিনয় দর্শন করিয়া রা বাগ 

এতদুর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, ষেঃ সকলেই, স্নেহ মমতা! প্রভৃতি সকল, উা্ : 

সুকুমার প্রবৃত্তি জলাঞ্জলি দিয়া *নির্খবম যবনরান্জের” কঠোর আক্রমণ ব্যর্থ করিতে 
প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল। সেই চৌনের অবরোঁধকালে ত্টকবি শ্্ীয় বৃপতির বীরবীর্রন 

করিয়। যে কয়েকটা তেজন্থিনী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, আমিও প্রত্যেক মিবারবাঁপী 

তাহা সোতসাহে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। কিন্ত তাহার পরলোঁকপ্রাপ্তির সহিত বীর- 

কেশরী গ্রতাপের অমানুষিক বীরত্ব-স্থচক কবিতা-রচনার পর্য্যবসান হইল না। এমন কি 
হিন্দ ও তুর্কির মধ্যে যিনি হ্বপ্নমাত্রও ছন্দ বন্ধন করিতে পাঁরিতেন, তিনিও সন্ন্যাসীবর 
পৃথ্যশ্লোক প্রতাপসিংহের বীরত্বসন্বন্ধে কিছু না কিছু রচন1 করিয়া গিয়াছেন। আবার 

ধাহাদিগের হৃদয়ে স্ব্পষাত্রও কবিত্ব ছিল, তাঁহারা প্রতাপের গুণকীর্তনে পরম্পর 

পরস্পরকে পরাঁভব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সকল কবিতা এরূপ তেজস্থিনী 

ভাষায় রচিত যে, তৎসমুদায় পাঠ করিলে অতি নিজ্জীব ও নিঃস্পৃহ ব্যক্তিরও হৃদয় 
নববলে ও নবোৎসাহে উজ্জীবিত হই উঠে ফলতঃ বীরহদয় রাজপুতের পক্ষে 

মে কল কবিতা যে, কতদূর হৃদয়-গ্রাহিনী, তাহা সহজেই বুঝা! যাইতে পারে। 
কমলমীর গ্রিরিছুর্গ যবন-কর্তৃক অধিকৃত হইলে রাজা মানসিংহ ধন্মতী ও গোগু্ 

নামে আর ছুইটা গিরিদুর্গ অবরোধ করিলেন। এদিকে মহব্বৎ খা উদয়পুর অধিকার 
করিল; আমি শাহ নামক জনৈক যবন-রাজপুত্র চৌন্দ ও অগ্ুণাপানোরের মধ্যস্থলে 
অবস্থিত হইয়া ভিলদ্দিগের সহিত প্রতাপের নকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া! দিল) অপরদিকে 

ফরিদা খা নামক অন্যতম মোগল সেনাপতি চগ্নণ আক্রমণ করিয়া দক্ষিণদিক হইতে 

একেবারে প্রতাপের আশ্রয়স্থল চৌন্দ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। ফলতঃ চৌনের কোন 
দিকই শক্রর আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। এইরূপে চারিদিকেই অবরুদ্ধ হইয়। 

বীরকেশরী প্রতাপনিংহ একবারে নিরাশ্রয় হইয়া! পড়িলেন। যে গিরিকাননকুস্তল। বিশাল 

মিবারভূমির উপর একদা! তাহার একাধিপত্য দৃঢ় মংবদ্ধ ছিল, যথায় তাহার পূর্বপুরুষগণ 

অপ্রতিহত প্রভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া শাদনদও পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন, আজি 

তাহার প্রতি নগর, গ্রাম, পল্লী ও গিরিছূর্গ শত্রু কর্তক অধিকৃত ; আজি সেই বিস্তৃত 

ভাগের মধ্যে প্রতাপ কোথাও মুহূর্তের জন্যও স্থির থাকিতে পারিলেন না! আজি 

* মিবারের দক্ষিণপশ্চিম পার্স্িত পর্বতপ্রদেশের মধ্যতাগে চগ্লণ নামে একটা ভিলজনপদ আছে। 
উ্ত চৌন্দ তাহাঁরই অন্ততূর্ভ একটা সামান্য নগর | চক্লের মধ্যে প্রায় তিনশত প্াপটা ন নগর ও * 

শী আছে। প্রায় তৎসমুদায়েই ভিলগণ বাম করিয়া থাকে । | 



রাজস্থান। 

ুর্দন্ত মোগলসীণ সেই বিশীল মিবাররাজ্যের ক্দরে কন্দরে, বনে বনে, শিখরে জী 
প্রচ ও যাগুতবীরের অনুসরণ করিয়া বেড়াইতে, লাগিল; কিন্তু আশ্চর্ষোর বিষ ফেহই 

্াহ্থাকে খত করিতে পারিল ন1। যেন কি অপুর্ব ভোজবলে প্রতাপ তাহাদিগের চক্ষে 

ধূলি গরদান কথিয়। অদৃশ্যভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন ! তিনি যে প্রাণভয়ে গলায়ন 
ক্করিয়া বেড়াইতেন, তাহা! নহে; গুপ্তভাবে গুঢ় প্রদেশে অবস্থিত থাকিয়া তিনি শক্রুকুলের 

গতিবিধি অতি সততর্কতাসহকারে পর্যাবেক্ষণ করিতেন, এবং যখনই তাহাদিকে অসতর্ক 

8 তখনই ভীমবিক্রমে তাহাদিগের উপর নিপতিত হুইয় সমূলে তাহাদিগকে 
হার করিয়া যাইতেন | শত্রকুল যখন তাঁহাকে কোন এক নিত্ৃত অরণ্যান্তরে 

স্কাই মনে করিয়া তাহার অন্থদরণে প্রবৃত্ব হইত, হয়ত তিনি তখন আপন সামস্তদিগকে 
একত্রিত করিয়া! এক অত্যুচ্চ সান্গমানের শিখরদেশে অবস্থিত থাকিয়া উপযুক্ত মন্ত্রণার 
অবধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপ সামান্য সামান্য যুদ্ধে অনেক দিন অতীত হইয়া 

গেল! শক্রকুল কিছুতেই প্রতাপকে ধৃত করিতে পারিল না । তাহাকে ধৃত করা দূরে 

খাকুক বরং অনেক হতভাগ্য তীহার প্রচণ্ড রোষানলে বিদগ্ধ হইয়া গেল। সমুচা 
রণটনপুণোর সহিত সেনাপতি ফরিদ খা চৌন্দনগর অবরোধ করিয়া মনে মনে আশা 

করিতেহিলেন যে, প্রতাপপিংহ তাহার হস্তে পতিত হইবেন; কিন্ত অচিরে তাহার মে 

আশা-__সে সুখস্বপ্ন ভাগ্গিয়া গেল। তাঁহার স্ুচারু রণকৌশল ও বিপুল সেনাবল সমন্তই 
প্রতাপের অপ্রতিম রণনৈপুণ্যের সম্মুখে ব্যর্থ হইয়া গেল। বীরসিংহ প্রতাপ মোগল 
সেনাপতির সমস্ত মেনাকে একদা! এক শিরিলঙ্কটে অবরুদ্ধ করিয়া সমূলে উৎসাদদিত 
করিলেন। এইরূপে কত যুদ্ধবিশারদ মোগলবীর ক্ষত্রিয়বীর প্রতাপের হস্তে নিপাতিত 
হইল? কিন্তু কেহই তাহাকে ধৃত করিতে পারিল না। ফলতঃ বেতনভোগী মোগল 
সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে নিতান্ত নিষ্পৃহ হইয়া পর়িল। অজ্জেয় রাজপুতবীরের সহিত যুদ্ধ 

তাহাদের আদৌ আগ্রহ ও উৎসাহ রহিল না । এদিকে বর্ষার অবিরল জলধারায় 

গিরিতরঙ্জিণী সকল পরিপূর্ণ হওয়াতে পথঘাট সমূহ ছুর্গম হইয়া উঠিল, এবং সমগ্র 
পর্বতপ্রদেশের জলাশয় হইতে বিষাক্ত ও পীড়াকর এক প্রকার ধাতব বাম্প উদগত 

হইরা সনস্ত দেশকে ব্যাপ্ত করিল। তজ্জনা শক্রদল কিছুদিনের জনা যুদ্ধ স্থগিত 
রাখিতে বাধ্য হইল। এইরূপ প্রায় প্রতি বর্ধাকালেই প্রতাপ এক একবার বিরাম 

সম্ভোগ করিতে পাইত্বেন। | 

এইরূপে বর্ষের বর্ষ পর্য্যায়ক্রমে অনন্ত কাঁলশ্রেতে মিাইত্ে লাগিল; অনস্ত প্রকৃতি 
রাজো কত পরিবর্তন, কত বিপ্লব সংঘটিত হইল; তথাপি দুর্ধর্ষ মোগলসমাট দুর্জয় 

রাজপুতরাজকে কিছুতেই করতলগত করিতে পারিলেন না । কিন্তু কালাত্যয়ের সহিত 

প্রতাপের আশ্রয়স্থল সকল তাহার হত্তম্থজিত হইয়া! যবনাধিক্ৃত হইতে লাগিল? গ্রতাগে? 

ছুঃখরাশি ক্রমে ক্রমে বাড়িতে আরম্ভ করিল! এ সময়ে তাহার: পরিবারবর্গই তাহার 

চিন্তা ও উৎস্থক্যের মূল কারণ হইয়া দাড়াইল । শক্রহস্ত হইতে আত্মরক্ষার জ্ 
তিনি স্বল্প সময়ই চিত্ত। করিতেন, কিন্ত পাছে তাহার পুলকলত্রাদি শক্রকুলের হস্ত পতিত 



মিবার | 
হয, পাছে পবিজতম শিশোদীযকুল কলফিত হয়, এই আশঙ্কা তাহার সী 
নিপীড়িত করিত সে আশঙ্কা কিছুতেই অমূলক হয় মাই; কেন! তা রানস। পরুহত্তে পতিত হইতে হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এক সময়ে স্রণ প্রায় 
হত্তগত করিয়াছিল; কিন্তু গিছেলোটকুলের চিরমিত্র বিশ্বস্ত ভিলদিগন্থারা রঙ্গিত হইয়া 
তাহারা ধেষাআাওরক্ষা পাইয়াছিও্রন। সেবার কাবা-নিবাসী ভিলগণ রাখার গরিবারবগ্গকে 
কঞ্চির ঝুড়ির ভিতর রাখিয়া জবুরার টিনথনিতে লইয়া নুকাইয়া রাখিয়াছিল |. পর”. 
হিতকারী ভিলগণ আপনারা অনাহারে থাকিয়া তাহাদিগের ,আহার্য্যদ্রব্যের আয়োকন 
করিয়া! দিত এবং দ্রিবারাত্র তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের সেই 
মহোপকারের নিদর্শন আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে । আজিও জবুরা এবং চৌন্দের বিজন 
মহারণ্যের অত্যন্তরস্থ বিশাল বৃক্ষসমূহের স্কন্ধদেশে অসংখ্য কীলক ও (লৌহ্বলয়. দেখিতে 
পাওয়া যায়। যেই সকল লোহার কড়া ও গজালে বেতের ঝুড়ি ঝুলাইয়! গরম বিশ্বস্ত 
ভিলগণ রাজপুতদিগকে তন্মধ্ো স্থাপনপূর্বক ব্যাগ্রাদি হিংশরজন্তর আক্রমণ হইতৈ নিরাপদে 
রাখিত। প্রতাগের শিশ্ুমস্তানগণ সেই সকল বেতস-দোলায় লালিত হইয়া তিক্রকষর 
ফলমূলে জীবনধারণ করিতেন। স্থুখসেবা রাজভোগে ও সুদৃশ্য প্রাসাদেও ধাহাদের হৃদয়ের 
পরিতৃপ্থি হইত না, ভাহারা অনাথ নির্বাসিতের ন্যায় কনমূলফলে ক্ষুর্নিবারণ করিয়া 
ব্দ্ধে বেতস-করগুকে কালাতিবাহন করিতেন, ইহা! দেখিয়াও প্রতাপ মুহূর্তের জন্যও 
নিরুৎসাহ হইতেন না । এরূপ কঠোর বিপদকালেও তাহার অদম্য সাহস ও অধ্যবসায় 
সম্পূর্ণ অটল থাকিত। 

বারপুঙ্গব প্রতাপের উক্তরূপ অতুলনীয় সহিষ্ণুতা এবং অদম্য সাহদ ও অধ্যবসায়ের 
বিবরণ অক্পকালের মধ্যে আকবরের কর্ণগোচর হইল। ভিনি অতীব চমত্কৃত হইয়া রাজপুত- 
খারের প্রভূত সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। তথাপি সে সকল জনশ্রুতি সত্য কি মিথ্যা 
তাহা জাপিবার জন্য গ্রতাপের গুঢ় বাসস্থলে মন্ত্র একজন গুগুচর প্রেরণ করিলেন। 
সেই গুপ্তচর অতি সতর্কভাবে নির্দিষ্ট স্থলে গমনপূর্রক দুর হইতে গপ্তভাবে দেখিল, প্রতাপ 
মাপনার সামন্ত ও পার্িষদ্বগে পরিবৃত হইয়া একটী বিশাল বৃক্ষমূলে তৃণাসনে উপবেশন 
পূর্বক ভোজনে নিরত রহিয়াছেন এবং যোগ্যবাকিদিগকে সানন্দে প্ছুনা” রোজপ্রসাদ) 
বিতরণ করিতেছেন। সে রাজ প্রসাদ সামান্য বন্যকটুতিক্ত ফলমূলাদি হইলেও অনুগৃহীত 
সর্দারগণ প্রাপ্ত হইয়া ক্কতার্থ হইতেছেন। প্রতাপ রাজপ্রাসাদে থাকিয়া সুখসেব্য 
খাদ্যদ্রব্য অবশেষ হইতে প্রদান করিলে সেই ছুনা সর্দারগণ যেরূপ আনন্দ ও 
ব্যগ্রতার সহিত গ্রহণ কগিতেন, আপ্ধি তাহারা তদধিক আনন্দ ও ব্যপ্রতার সহিত 
খন্ত ফলনিচয় গ্রন্থ করিতেছেন | সেই গুপ্ত প্রশিধি সম্রাটের নিকট প্রতিগত 
হইয়া সভাসদ্বর্গের সমক্ষে আদ্যোপান্ত তৎসমস্ত বিবরণ কীর্ডভন করিল। তাহাতে 
উপস্থিত সকলেরই হৃদয়ে মহতী ভক্তির উদয় হইল, সকলেই প্রভাপের অসীম মাহাস্তয 
বিমুগ্ধ হইয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লামিল। এমন কি যে সমস্ত রাজগুত- 
ইলাঙ্গার কুলসন্তরমে জলালি দিয়া দির্ীস্বরের চরণতলে আত্মসমর্পথ করিয়াছিল, তারাও 



২৯৬ বত র টা রিয়া রাঁজস্থনি। 

বীরূডামনি প্রতা [সিংকে সাধুবাদ, দান না করিয়া খাতে পানি না. নি 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, দিরীশ্বরের প্রধানতম সামন্ত খা খানান' ক গ্রতাপের মাহায্োে 

এতদূর বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অবম্য অধ্যবসায়কে উত্তেজিত করিয়। স্তাহাকে 
এইরূপে প্রশংসা! করেন, “এ জগতে সকলই অনিত/, সকলই অস্থির) রাজ্যধন সকলই 

বিলুপ্ত হইয়া যাইবে $. কিন্ত এক মহাপুরুষের অসীম কীর্তিকলাপ অনস্তকালের জন্য 
আজীব থাকিবে | পুত্ব আপনার রাজ্যধন। বিষয় বিভব সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন; 

কিন্ত কখনও কাহারও নিকট নিজ মন্তক অবনত করেন নাই। ভারতবর্ধীয় সকল 

রাঁজকুমারের মধ্যে একমাত্র তিনিই পবিত্র ক্ষ্রিয়কুলের গৌরব রক্ষা) করিতে, 

পারিয়াছেন 1৮. 

দুর্ভাগ্যের কঠোরতম অস্কুশতাড়নে এবং অনাহারে ও অনিদ্রায় স্বয়ং অতি ভীষণ যন্ত্রণা 

মহা করিয়াও বীরপুঙ্গব প্রতাপ কখনও মুহূর্তের জন্য বিচলিত হয়েন নাই ; কিন্তু যাহার 

তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর) যাহাদিগের সম্মান সম্রম অব্যাহত রাখিবার জন্য তিনি 

. ছহা যন্ত্রণাকেও- সহ করিতে পারিতেন, তাহাদের অসীম কষ্ট ও ছুর্দশা দেখিয়। সময়ে 

সময়ে তিনি একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। হৃদয়ের প্রীতিদায়িনী: বনিতা নিভূততম 
গিরিগহনেও নিতান্ত নিরাশ্রয়। হুইয়। পড়িয়াছিলেন; এবং তাহার হৃদয়ানন্দগ্রদ 

গ্রাণকুমারগণ কোথায় স্থথসেব্য রাজভোগে জীবনধারণ করিবে, না বন্য তিক্তকষায় 

ফলমূলে ক্ষুধানিবারণ করিতে বাধ্য হইত; হায়, ছূর্ভাগ্যবশতঃ সময়ে সময়ে তাহাও 
পাইত না; সময়ে সময়ে সেই বন্য ফলমুলের সংযৌজনাঁও হইত না, অথবা! হইলেও 
তাহারা ভোজন করিবার মময় পাইত না। কেনন| নিষ্ঠর ও পাষাণন্বদয় মোগলগণ 

অবিরত এরূপ কঠোর ভাবে তাহাদ্রিগের অন্থলরণ করিত যে, এক এক দিন পাঁচবার 

আহার্ধ্য প্রস্তত করিয়াও সময়াভাবে খাইতে পাইতেন না। একদা ছূর্ধর্ষ শক্রকুলের 

কঠোর অনুসরণ হইতে কিয়ংকালের জন্য মুক্তিলীভ করিয়! প্রতাপ সপরিবারে একটা 

নিভৃত মহারণ্য মধ্যে বিরামসস্ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন তাহার মহিষী ও তাহার 

পুত্রবধূ তৃণবীজচূর্ণে কয়েকথানি পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া তদর্ধভাগ উপস্থিত বালক- 

বালিকাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়। দিলেন, অপরার্ধ ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করিলেন। 

প্রতাপ তৎপার্থেই শ্যামল তৃণশযযায় শয়ন করিয়া আপনার ছুর্ভাগ্য ও ভারতের 

তবিতব্যতার বিষয় নিবিষ্টমনে চিস্তা করিতেছিলেন; এমন সময় তাহার ঢ্হিতার 

মন্মরভেদী চীৎকার শ্রবণ করিয়। তিনি একবারে চমকিত হইলেন -স্তাহার চিস্তাত্রোত 

সহস! প্রতিরুদ্ধ হইল । বিশ্য়-বিস্কারিতনয়নে রোরুদামান। বালিকার দিকে চাহিয়! 

দেখিলেন ;-_যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার হৃদয় ভীষণবেগে মধিত হইল! তিনি 

দেখিলেন একটা বন্য বিড়াল সেই গচ্ছিত পিষ্টকার্ঘ লইয়া পলায়ন করাতে সুকুমারী 
১১১১ 

& ুপ্রপিদ্ধ বৈরাম ধার পুত্র নিরজা খ! এ“খ-খানান? টি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এ উপাধি 

শুতুচ্চ পদগৌরবের পরিচায়ক। 
1 প্রতাপ চলিতভাষায় পুত্ব বলিয়। অভিহিত হইয়! থাঁকেন। 



তীষগ সমরক্েত্র লে ভবদয়ের পুত্রগণ এবং পারি: আত্মীয় 
ধামান থাকিয়া! স্বদেশের জন্য জীবনোৎসর্দ করিয়াছেন; ; প্রতাপ তাহা স্বচক্ষে 
দেখিয়াছেন।-কিন্তু তাহাতে ভিক্থিহর্তের জন্তও কাতর হয়েনটিনাই চেন: তিনি 
জানিতেন যে, তাঁহারা জীবনের যে কর্তব্য সাধন করিবার জন্য পৃথিবীতে জন্গ্রহদ 
করিয়াছিলেন তাহা সমীপন করিয়া অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন). ইহাতে আর. ছ্ংখ 

কি? কিন্ত আজি আহারাভাবে প্রাণনন্দিনীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বীর-ৃদয় প্রতাপ 
একবারে ঘোরতর অধীর হইয়া! পড়িলেন। অধীর হইয়া উন্মত্বের যা বলিয়া! উঠিলেন 
“্ঘদি এরূপ মন্ত্রণ! দেখিয়! রাজসন্ত্রম রঙ) করিতে হয় তবে দে রাজমন্ত্রমে শতধিক্।” 

ইহার কিছুক্ষণ পরেই ভিনি অচিরে আকবরের নিকট রা সমস্ত অসীম নার 
প্রশমনোপায় যান! করিয়া পাঠাইলেন | ৪ 

প্রতাপের উক্ত যাঞ্া-পত্র প্রাপ্ত হুইয়] দিল্লীশ্বর আকবর গরদাননে ধুকিত হইলেও 
এবং তাহার তজ্জপ বিনয্ব-নিবন্ধন রাজ্যমধ্যে নৃত্যগীত ও আঞৌদপ্রমোদ করিতে আদেশ 

করিলেন। নগরে গৃহে গৃছে নৃত্যগীত হইতে লাগিল! মোগলকুলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা 

সকলেই আনন্দে মত্ত হইল, দিল্লিনগরীর প্রতি গৃহ হইতে আনন্দোলাস তরঙগায়িত হইতে 

লাগিল। যোগল সম্রাট আনন্দোৎফুল্প ্বদয়ে পৃ্থীরাজ নামা জনৈক রাজপুতকে 

গ্রতাঁপের সেই যাজ্ঞা-পত্র দেখাইলেন। পূর্ীরাজ আকবরের নিকট বন্দী। তিনি 
বিকানীর-রাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । যে বৎসর (সম্বৎ ১৫১৫) রাঠোরবীর যোধরাও মুন্দর 
হইতে স্বগ্রতিঠিত যোধপুরে মারবাঁরের সিংহাসন অন্তরিভ করেন, সেই ৰৎসর ত্দীয় 
অন্যতম পুত্র বিকা ভারতের মরু-প্রান্তরে স্বনামে উক্ত বিকানীর রাজ্য সংস্থাপন 

করিয়াছিলেন । বিকার ৰংশধরদিগের বিক্রমপ্রভাবে বিকানীর রাজ্য অল্প সময়ের 

মধ্যেই উন্নতি ও ্রীবৃদ্ধির উচ্চতম সোপানে আরূঢ় হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু বিস্তৃত ও 
অবরোধবিহীন মরুভূমির মধ্যস্থলে স্থাপিত বলিয় বিকানীরের রাজা রায়সিংহ আপনাদের 
জ্যেষ্ঠ মারবার-রাজ মালদেবের জঘনা উদাহরণ অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন 

না। পৃথ্ধীরাজ এই রায়সিংহেরই ভ্রাতা। দৈবছুর্কিপাঁকবশতঃ তিনি মোগলের করে 
বন্দী হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত তাহার হৃদয় অলীম বীরত্ব, মহত্ব ও স্বদেশ-প্রেমিকতায় 

সমলক্কৃত ছিল। শুদ্ধ বীর নহেন; তিনি আবার একজন উপযুক্ত কবি ছিলেন। মেই 

সুন্দর গুণে বিভূষিত থাকাতে তিনি তেজন্বিনী কবিতায় মানবের ভ্বদয় উম্মাদিত করিতে 

পারিতেন এবং আবশাক হইলে করে তরবার ধারণ পূর্বক সেই উৎসাহ ও উত্তেজনার 

সহায়ত! করিতে বিলক্ষণ সমর্থ হইতেন। বলিতে কি তিনি তদানীস্তন রাজস্থানের মধ্যে 

একজন শ্রেষ্ঠ বীর ও কবি ছিলেন। কাব্যরসদায়িনী ভগবতী বীগাঁপাণির করুণাবলে 

পৃ্ীরাজ রাজস্থানের সকল ভট্টকবিদিগের উপর জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। 

বাল্যকাল হইতে প্রতাপের বীরত্ব, মহত্ব ও উদারতায় অনুপ্রাণিত ছইয়া রাঁজপুতকবি 



৩৬৬. 

ূর্বীরান, ্ীহাকে ও প্রকৃত দেবনাঁবে পুজা কািন। প্রতাপ যে সন্ধি প্রার্থনা! রর রঃ 
পাঁঠাইরীছেন, ছা শ্রবণ করিয়া তিনি সবারুখ মন্্রবেধনায নিপীড়িত হইলেন | বিষময়ী: 

টন্তার বিধদংশনে তীর হৃদয় নিরস্তর ব্যধিত হইতে লাগিল।' গ্রতাপ-যে সে পত্র. 
লখিয়াছেন, তাহা তা শর দে | বিশ্বাস হইল -না। তিনি আকবরের দ্দিকট, স্বীয় 

ফর সহিত বলিলেন প্এপাতর প্রতাপের নহে, আহি তাহাকে ্বস্তারসিন্ধ সরলতা: বনি নি্াকতীর 

বিশ্ক্ষণ চিনি, আপন াজযুক্উও ঘদ্যপি তাহ মন্তকে পরার! দেন) তাহা! হইলেও 
তেজন্বী প্রতাপ আপনার নিকট অবনত হইবেন ন11” পৃথবীরাজ সম্রাটের অস্থুমতি 

লইয়া তার দৃতদ্বারা প্রতাপের নিকট একখানি পত্র লিখিয়! পাঠাইলেন। সে পত্র 
পাঠ রিলে সহসা বোধ হয় যেন, তিনি প্রন্তাপের অবনতি-শ্বীকারের কারণ জানিতে 

চাহিতেছেন, কিস্তু তাহার অভ্যন্তরে আর এক ভাব গুপ্ত ছিল। বস্ততঃ পৃর্থীরাজ 

প্রতাপসিংহকে সেরূপ অবমানহ্চক অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত থাকিতে অনুরোধ 

করিয়াছিলেন। সে কবিতা এতদূর তেজন্থিনী ও হ্থাদয়গ্রাহিণী যে, আজিও নেক 

' বাঁজপুত তাহা সময়ে সময়ে সানন্দে ও সোতসাহে পাঠ করিয়া 'থাকেন। 

“হিন্দুদিগের সমস্ত আশাভরস হিন্দুর উপরেই নির্ভর করিতেছে; তখাপি রাঁণা সে 

সকল পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। কিন্তু প্রতাপ না থাকিলে আকবর কর্তৃক সকলেই 

সমভূমিতে আনীত হইতেন, কেনন! আমাদের রাজন্যগণ জাতীয় বীরত্ব হারাইয়াছেন, 

আমাদের মহিলাঁগণ পবিত্র সম্মান-গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। রাজপৃতকুলরূপ 

এই বিশাল বিপণীতে আঁফবরই একমাত্র ক্রেতা । একমাত্র উদয়ের পুর ভিন্ন তিনি 

আর সকলকেই ক্রয় করিয়াছেন; কিন্ধ প্রতাপ অমূল্য । প্রকৃত রাজপুত হইয়! কে 

নৌরোজার জন্য আপন কুলসন্্রম ত্যাগ করিতে পারেন 1__তথাপি কত লোকই তাহা 

করিয়াছে? ক্ষত্রিয়ের প্রধানতম পণ্য সকলেই বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া চিতোরও কি 

এই হাটে আসিবে? পত্ধ রাজ্য, ধন, বিষয়, বিভব, সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি 

সে অমূল্য ধন অদ্যাবধি ত্যাগ করেন নাই। অনেকে নিরুপায় ও নিরবলম্ব হইয়া এই 

হাটে আসিয়া আপনাদের অবমাননা স্বচক্ষে দেখিতেছে। কিন্তু এ কলঙ্ক হইতে একমাত্র 

হামিরের বংশধরই দুরে থাকিতে সক্ষম হুইয়াছেন। জগৎ জিজ্ঞার্সী করিতেছে, 

প্রতাপ কোথা হইতে এ গুঢ়' আনুকগ্য প্রাপ্ত হইতেছেন? স্বীয় তরবাঁর ও মহাপ্রাণতার 
আন্গুকৃল্য ব্যতীত এ আনুকূল্য আর কিছুই নহে। সেই তরবার ও মহা প্রাণত্তার দ্বারাই 
তিনি ক্ষত্রিয়ের গৌরব সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। মানব-বিপণীর এই 
ক্রেতা কিছু চিরজীবী নহেন? সুতরাং অতিক্রান্ত হইয়া! এক দিন তাহাকে ইহলোক 

হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তখন আমাদিগের বংশ-গৌরব-রক্ষার ভার প্রতাপের 

করে ন্যস্ত হইবে; প্রতাপ তখন রাজপুতবীঞ্জ আমাদিগের পরিশ্যন্ত ক্ষেত্রে বগন 

করিবেন । যাহাতে এই কুল-সন্রম রক্ষা) পাক, যাহাতে ইহার পবিত্রতা একদিন 
উজ্জবলিত হইয়া উঠে, তাহার জন্য সকলেই সতৃষ্ণ-নয়নে প্রতাপের ০ চাহিয়া 

রহিয়াছে 1” 



রী ভজছিনী কবিতা পঠি রুরিয়া। জী 

উৎলাছে প্রোৎগাহিত “হইয়া উঠিলেম )-াহার বোধ হুইল ঘেন 

আসিয়া ডাহাকে জবুল্য দান করিল। লে কবিতার জা 
হায় আনার লব মাছে, নবীন যলে ঘদীর

ুত হইয়! রা 

তীর হইে আহার উন্নত উঠলেন |. ঘন 

অবসভারে ক্ালযাঁপন করিতে পারেন ? ০ 2 রর রঃ টকিজ 08৮৭৭ 

«প্রকৃত রাজপুত হইয়া কে নৌরোজের' জন্য আপন কুলসম্স বিতরন. করিতে পারে$্গ 

ৃ্ীরাজেক্র এই বাক্যের অন্তর্গীন “নৌরোজা” শবের নিগুঢ় অর্থ প্রকাপ, করা? খস্থানো, 

নিতান্ত গ্রকোনববীয় বলিয়া যোধ হইতেছে। দিবাকর যে সময়ে -মেষরাশিতে 'প্রযেশ 

করেম, পুর্রদেশীক মুললমানদিগের মধ্যে সেই সময় 'নৌরোজা” (নৰ-রর্ষ দিবস) নামে 

একটা মহোৎসব প্রানধ হইয়া থাকে । কিন্ত পৃথীরাজ সে অর্থে উত্ত শন বীর পর্ণ 

সর্িরেশিত, করেন নাঁই। পণ্ডিতবর আবুল ফজলের ইতিছাব পা 

'নৌরোগ্ধার, নিখুট অর্থ সংগৃহীত হইতে পারিবে। ও ২ 

এই নৌরোজা। নববর্ষ-বাসয নহে। ইহা আর একটা মহোৎসর। আকবর ইহাকে 

আপনি প্রতিটা করিয়া স্বেছছাক্রমে ইহার নাম খোসরোজ আনন বার) 

রাখিয়াছিলেন। প্রতি মাসের অনুষ্ঠিত মহোৎ্সবের পরবর্তী নবম দিবসে (নৌ-রোজ), 

এই আনন্দবামরীক উৎদব সমারন্ধ হইত। সেই আনন্দবাসর মুদলমানদিগের মধ্যে 

একটা প্রসিদ্ধ উৎসবের দিবদ। সেই দিবসে মোগলসাস্রাজ্যের মধ্যে সকলেই নৃত্যগীত 

প্রভৃতি বিবিধ আমোদে মত্ত থাকিত। দুঃখ অথবা বিষাদের কালিমা কাহারও 

বনমণ্ডলে সমস্কিত হইত না। সেই দিন রাজসভায় সকল অবস্থার লোকই সমুপস্থিত 

থাকিত। মহ্ষীও মহাধূমধামের সহিত দরবারে বসিতেন ? সনান্ত মু্ললমান এবং 

সামন্ত রাগুত সমূহের বনিতাগণ তাছার দরবারে যোগদান করিতেন। কিন্তু এই 

খোনরোজ আর একটী বিষয়ের জনা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এতছ্পলক্ষে রাজবাটার 

মন্্িহিত কোন. একটা অবরুদ্ধ প্রদেশের মধ্যে একটা মেলা হইত। দেই মেল! স্ত্রীলোকের 

মেল) পুরুষ তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইত না। রাজপুত ও মুসলমান-বণিকদিগ্নের 

রমধীগণ নানা দেশজাত শিলপদ্রব্য লইয়া যেই বিপণি মধ্যে বিক্রয় করিত * এবং 

রাজ্জপরিবারতৃক্ত সীমস্তিনীগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনোমত রব্া-সামগ্রী ক্রয় 
শি শী ীীশাািাীীপিপাপাটা 

* রাজবংশসন্ভূত যে যষস্ত পুরুষ ও মহিলাগণ শিল্পপ্রবা প্রস্তুত করিতে পারতেন, তাহারা স্ব স্ব 

সত শিপসামীষ্উলিকে .বিক্য়ার্থ এই সকল রাষকীয় প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিতেন এবং তত্মুদারের 

বিনিময়ে খু অর্থ প্রাপ্ত হুইভেম। ক্নেফেই জানেন না। যে, আশিয়। মহাদেশের অধিকাংশ নরপন্তি 

এক্ধ একটা, যাষসায় কয়িতেন।| তৃষ্টনতঘরূপ চুইজনের নামোল্লেখ ফরিলেই যথেষ্ট হইবে। মহামুত . 
আরঙীব টুপি তৈয়ারি করিক। উক্ত নৌরোজায় সময বিজ করিতেন। ভাহাতে তিনি এত ধন ময় 
করিয়াছিলেন যে,ঠাহায মেই ম্বোপার্জিত মফিত ধনে তদীয় অন্ত্যেষ্টি সংকার়োপঘোশী সমস্ত খায়ই 

'আধিত হইয়া গিয়াছিল। অইরপ খিলিজি মহস্বদও আর একটা বসা ক্ষরিতেদ। ক্ষখিত আছে, তিনি 
২০ 



কে্ঘরেন। কৌপা্ল্জ আবুলফজেল সেই হি 
2] বিশ্বের চি ধু প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ;-- 

তীহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কালের অসীম যাহাত্মে সতোর 
্ টা বা টি 'হুইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আকবর কি সর্বভাষাবিদ 
ছিলেন বা তাহা না হউক, নিরক্ষর! যবনী ও রাজপুত-রমণীগণ হজের মিশ্রভাধা় 

বে পরম্পরে 'ষখোপকধন করিতেন, তাহা কি তিনি বুবিতে সক্ষম হইতেন? কে তাহা 

'লপ্রমাণ করিতে পারে? কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জুচতুর আবুলফজেলের কৌশলে ভুলিয়া 
অবনতমন্তকে ঝক্ষুববন্বদয়ে মোগলসম্রাটের সেই ভয়ঙ্করী জঘন্য ছুয়ভিসদ্ধিয জন্য 
ষটাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে পারে? যাহার সামান্য জ্ঞান আছে, যে হিতাহিত 

বুষিয়া লইতে পারে, সে অবশ্যই বলিবে, অবশ্ঠই শ্বীকার করিবে যে, আকবর আপনার 

ভুরভিসন্ধি সাধন করিবার জন্যই সেই অনর্থকর নৌরোজা। উৎসব স্থাপন করিয়াছিলেন। 
এই পাপময় “নবম বাসরীয় উত্সবের উপলক্ষে কত পবিভ্র রাজপুতকুলের গৌরবসন্তর 
যে কলঙ্কক্োতে ভাদিয়। গিয়াছে, কত ছূর্ভাগিনী রাজপুত-রমধীর পবিত্রতম স্বগীয় 
সতীত্বরত্ব যে, পাপ-যবনকর্তৃক অপহৃত হুইয়াছে, তাহা তট্টদিগের কাবাগ্রন্থে জলদক্ষরে 
বর্ণিত রহিয়াছে । রাঠোরবীর পৃ্থীরাজ এই নৌযোজা এবং ইহার জঘন্ত ছুরভিসন্ধির 
বিষয়ই নির্দেশ করিয়াছিলেন। 

যে আকবর “জগদ্গুরু” “দিললীশ্বরোবা। জগদীস্বরোবা” প্রভৃতি পবিত্র উচ্চসন্মানকুচক 

উপনাম প্রার্ধ হইয়াছিলেন,ধিনি নিরপেক্ষ গ্র্ধাপালক বলিয়! ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছেন, 

সজাতীয় উতিহাসিকগণ যাহাকে সত্যসন্ধ, ধর্ম নিষ্টও বিশুদ্ধ-হৃদয় বলয়! বন্দান! করিয়াছেন? 
সেই আকবর, ভৃবনবিদিত সেই “ধর্তপ্রিয় আকবর” যে স্বীর গ্রভৃতার অপব্যবহার করিয়া। 
পাষাণে হৃদয় বাধিয়! এরূপ সাধু-বিগর্তিত পথে বিচরণ করিতেন, তাহা! কদাচ সহজে 

বিশ্বাস করা যাইতে পারে না । একথা হৃদয়ে স্থান দিতেও হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যস্ত যেন 

আলোড়িত হইয়া উঠে। অৃষ্ঠতরঙ্গের গ্রচণ্ড ঘূর্ণিপাকে পতিত হইয়া যে রাজপুতগণ 
পা 

সাহিত্া-ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং তাহার হস্তাক্ষর অতি মনোহর । সেই মনোহর হত্তাক্ষর দ্বারা পরস্থাদি 
অনুলিখন করিয়া তিনি আপন ওমরাদিগের নিকট বিস্তর ধন উপাঞ্জন করিতেন। একদা সম্রাট আপন 
উজির, ওমর! প্রভৃতি পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া একথানি পার়সিক কবিত1 পুস্তক নফল করিতেছিলেন, 
এমন সয়ে নেই সভভানীন একজন মুল্লা একটা লোকের একাংশ সংশোধন পূর্বক তৎপরিবর্তে দ্বরচিত চরণটী 
সন্নিবেশিত করিতে অনুয়োধ করিল। সম্রাট ডখমই তাহা করিলেন ; কিন্তু সেই মুল প্রস্থিত হইলে তিনি 
সেই চরণটা মুচিয়া ফেলিয়। পূর্বেকার চরণ পুনঃস্থাপম করিলেন, একজন ওমর! তাহা দেখিল। সে সমাটকে 
তহ্বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাস। করাতে, তিমি উত্তর করিলেন, ' “একজন বৃথা বিদ্যাতিমানী বাক্তিকে অপ্রতত হা 

জঅপেক্ষ! পাও লেখো কালিমা চিন দেওয়। অনেক ভাল 1” 



রগ, . হি গুণগ্রামে না ছিলেন বসি কি হার তার 
স্নুন্দরী ললনা তৎকালে রাজবারার মধ্যে কদাচই দেখিতে পাওয়! যাইভ।. 

পৃ্থীরাজের অনেক, পুখ্যবল বলিতে হইবে যে, তিনি সেই নি ম রর 
সীমন্তিনীকে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। | 

ছুরদৃষ্টবশতঃ পৃথ্থীরাজ মোগলসম্রাট আকবরের ব্দীঃ সুতরাং তাহার রি দঃ 

সম্পদ বিপদ সমস্তই আকবরের স্বেচ্ছাধীন ; বলিতে কি তাহার ভাগ্যস্ত্র মোগ্লসন্রাটের 

করধৃত। কিন্তু তাহ বলিয়া! তিনি আকবরের গ্রসাদপ্রয়ানী অথবা] পদানত হয়েন নাই। 

র্বগুণসম্পন্ন1 পত্ধীর পবিত্র প্রেমালাপনে তিনি অধীনতা হুঃখ অনেক পরিমাণে অবহেলা 
করিতে পারিতেন। তাহার বনিত। যে তদানীস্তন রাজস্থানের মধো এক সর্বাজনুন্বরী 

ও সর্বগ্তণসম্পর! সীমস্তিনী ছিলেন, নিয়লিখিত বিবরণটী পাঠ করিলে, তাহার সত্যতা 

সম্যক উপলব্ধ হইতে পারিবে । এবিবরণে তাহার অলৌকিক সতীত্বের পরাকাষ্ঠা 

প্রদর্শিত হইয়াছে। দিল্লীশ্বর আকবর একদা “খোনরোজের” আনন্দবাজারে ছল্মবেশে 

ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে পৃর্ণীরাজের বনিতার হ্বগীয় সৌনর্য্য তাহার 
নয়নদর্পণে প্রতিফলিত হইল; সেই নয়নন্সিগ্ধকর অপূর্ব রূপলাবণ্য দর্শনে তাহার মন প্রাণ 

মোহিত হুইল | চিত্রার্পিতপ্রায় অনিমিষনয়নে তিনি সেই রূপস্ধা পান করিতে, 

লাগিলেন। দিল্ীস্বরের হৃদয়ে পাপগ্রবৃত্তি দারুণ বলবরতী হইয়া উঠিল। বিশ্রীম-কক্ষে 
প্রত্যাগমন পূর্বক তিনি স্বীয় পাপপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের জন্য সুযোগ প্রতীক্ষা! 

করিতে লাগিলেন। তাহার সেই জঘন্য পাশবী প্রবৃত্তির উদ্রেকের ছুইটা মুখ্য কার 
ছিল? প্রথমত: নিজ কাঁমলালসার পরিতৃপ্তিসাধন ; দ্বিতীয়তঃ পবিত্র মিবারকুলে 

কলঙ্কার্পপ। এই,ছুইটী রোমাঞ্চকর কুটিল কারণের বশীভূত হুইয়। মোগলসম্ত্রাট কৌশলক্রমে 

সেই হরদুন্দরী রাজপুত মহিলাকে হস্তগত করিষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যিনি 

রক্ষক, তিনিই ভক্ষক হইতে _বসিলেন, ধাহায় উপর নখ ছুঃধ, ধর্ীধর্শ, জীবনমৃত্য সমগ্তই 

নির্ভর করিতেছে, তিনিই নির্ম নিষ্ঠর পণ্তবৎ আচরণ করিতে গ্রস্ত) ধিলি সাক্ষাৎ 



দে? সরল রী ছেল কইতে পৃছে যাগ 

উদয় হইতে লাগিল ।. সেই সময়ে হঠাৎ এক দিকের 

. একটা খর উদ হইল । : সেই উদমত ছারগণে দিরীশ্বর আকবর বয়ে ধীরে পরযেশ 

পুর্ব কান্ত ভাবে: আপন বাহ প্রসারণ করিয়া তাঁহার সপগুখে দীড়াইলেন বং 
| মান প্রকার মুষবাক্যে স্বাহাকে গ্রলৌভন দেখাইতে লাগিলেন ! দারুণ রোধ ও 

. জিখাংসায় ধতীর হদয় আলোড়িত হইল) তিনি অমনি ক্ষিপ্র হত্তে মিজ কটিদেশ হইতে 

 শ্রকথানি ছুরি বাহির করিয়া! আকবরের হৃদয়ের উপর স্থাগন পূর্বক রোধকযাক্সিত- 

নয়নে কঠোর স্বরে বলিলেন “দশ্বরের নামে শপথ করিয়া বল যে, আর কোন রাজপুতকুলে 

কলঙ্কার্পন করিতে চাহিবে না)-বল--শপথ কর,__নতুবা! এই তীক্ষ ছুরিকাঁ তোনার 

হৃদয়-রক্ে স্নান করিবে ।” রাঁজপুতসতীর অদ্ভুত সাহস দ্বেখিয়া মোগলস্ত্রাট স্তস্ভিত-_ 

বজবাহতপ্রাগ্ন! তাহার পাঁপ-প্রবৃত্তি কোথায় পলাইয়! গেল! পাপ-কলুষিত মোহান্ধ 

ইদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইল । ফতীর আদেশ পালন না| করিয়া! তিনি থাকিতে 

পাঁরিলেন নাঁ। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে, সেই সময়ে মিবারের অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী বিশ্বমাতা 

-৫সই পাপবিলাস-ভবনের জুড়ঙ্গমধ্যে সিংহারোহণে উপস্থিত হইয়া সতীত্বরক্ষার্থ সেই 

_ তীপ্রধানার হৃদয়ে সাহস এবং হুস্তে সেই ছুরিকা সজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। 

এই রাজপুতসতভীর অসীম সাহস ও স্বগঁয় বিমল চরিত্র লইয়া ভর্টগ্রস্থে নান প্রকার 

সুন্দর সুন্দর উপন্যাস বিন্যস্ত হইয়াছে। পৃর্থীরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। রায়সিংহ ছুর্ভাগ্যবশতঃ 

এরূপ গুণবত্তী ভার্ধ্যা লাভ করিতে পারেন নাই। পবিত্র পাতিব্রত্যধর্ম্বের অতাৰ 

নিবন্ধনই হউক, অথবা ভীরুতাবশতঃই হউক রায়সিংহের পত্থী দিল্লীশ্বরের অনর্থকর 

প্রলোভন অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়েন নাই । সামান্য রত্বভূষণের বিনিময়ে অমূল্য স্বর্গীয় 

সতীত্ব রত্ব বিক্রয় করিয়া তিনি স্বামীগেহে ফিরিয়া 'আদিলে তেজন্থী পৃ্থীরাজ জ্যেষ্ঠ 

সহোদরকে মণ্্রভেদী শ্বরে বলিয়াছিলেন “নুবর্ণ ও মণিরত্বের অলঙ্কারে পাপৰলেবর 

মণ্ডিত করিয়! শিকঞ্জিনীধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনি করিতে করিতে প্রত আপনার 

ধর্মপ্রিয়। গৃহলক্্রী আপনার গৃছে প্রত্যাগত হইলেন ; কিন্তু দাদা, ওকি ।--আপনার 

অধরতৃষণ গুন্ক কে হরণ করিয়া লইল ?” * | 

_পুথ্যঙ্গোক প্রতাপসিংহের পবিভ্রজীবনী আলোচনা করিতে করিতে প্রয়োজনবোধে 

আমরা বিষয়াস্তরের অনুশীলনে শ্রবৃত্ত হুইয়্াছিমাম ) এক্ষণে তত্বিষয়ের পুনঃসমালোচনা 

আস্ত করিলাম। পুর্থীরাঞ্জের তেজছ্থিনী কবিতা পাঠ করিয়া বীরকেশরী প্রতাপসিংহ 

18 | *% ওক্ষ রাজপুতদিগের গৌরবের দিদর্শন।' এ ২ 



সহ টি রা স্থল লক্ষ 

ক্রমে সংখ্যা বাড়িতে মাশিন। প্রস্তাপকে রা উত্তেজিত 

নি আপন রা? আবাদে টি ধাকির় নার গর ঠা নত সামা: 

মোগল সেনাদলের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে সমূলে সংস্থার করিতে রা ॥ 
এইরূগে অনেক দিন অতীত হইয়া গেল, অর্ধাশনে রা অনশনে এবং নিজ্ঞায় কঠোযত্বয 
ক্লেশ সহ্য করিয়া বীরপুষ্ব প্রতাপ অনেক দিন ধরিয়া ষবনের সহিভ যুন্ধ করিলেন । 

তাহার সহায়-শ্বল ক্রমে হীন হইয়া পড়িল। বনা কনামূলফল, বৃক্ষপ্ ও তৃপ্বীন 
গ্রভৃতি ষে সকল হীন অভক্ষ্য দ্রবোও এতদিন অনেক কষ্টে জীবনযাত! নির্ব্ধাহ করিয়া 
আমিলেন, ক্রমে তৎসমুদ্বায়ও ফুরাইিয়া আসিল। আর বৃক্ষে ফল নাই, কন্দমূল বাই, 
তৃণরাজিতে বীজ লাই! কি করিবেন ? অবশেষে অনাহারে পঞ্র ন্যায় মরিতে হুইৰে,? 

মরিতে হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, তাহাতে ছঃখ নাই) কেননা মৃত্যুই জীবের একমাত্র 
নিয়তি। কিন্তু তিনি ষে শ্বদেশের জন্য-ন্বর্ীদপি গরীরসী* মাতৃভূমির জন্য এতদিন 

এত কষ্ট সহ্য করিয়া! ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন, জন্মভূমিকে নর-শোণিতে শ্লীবিত করিবেন, 

তাহার কি হইল ? যে উদ্দেশ্যে তিনি স্বরাজ্যকে শ্শানে পরিণত করিয়! দীর্ঘকাল কঠোর 

বনবাসক্লেশ সহ্য করিলেন, সে উদ্দেশ্য সফল হইল কৈ? তাহার হৃদয়ের অর্দভাগিরী 

ছুঃথে কষ্টে) বিষময়ী চিস্তার বিষদংশনে জর্জরীভূতা) ছিন্নবদনা--রুক্মকেশা, যেন 

অনাথা, আশ্রয়হীন।, পথের কাঙ্গালিনী। তাহার ভ্বদয়ের প্রীতি-প্রশ্রবগ পুত্র কন্যা 

আহাববিহনে দীন, হীন, শীর্ণ, জ্যোতিষ্ঘত ! এরূপ নিদারুণ শোচনীয় অবস্থায় তিনি 

আর কি গ্রকারে ভীমবিক্রান্ত বিপুল মোগল- -অনীকিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পায়েন ? 

তাহার সহায় গেল-সম্বল গেল,--অবশেষে তাহার স্বাধীনতা পর্যাস্ত বিপন্ন হইবার 

উপক্রম হইল। যে স্বাধীনতা-রক্ষার জনয তিনি এতদিন অসহ্য ক্লেশও সহ্য করিয়া 

আসিলেন, তাহা হইতে বিছাত হইলে তাহার সমস্ত উদ্্যম_সমন্ত বন্্_যযস্ত কষ্ট বৃথা 

হইবে ; বাঞ্সারাওলের পবিভ্র কুলে কলঙ্ক আরোপিত হইবে। অতএব উপায়াস্তর ন 

দেখিয়া বীরকেশরী প্রতাপ অবশেষে দেশ পরিত্যাগ পূর্ববক নিদ্ধুনদের সৈকাতস্থিৎ 

সগদিরাক্মোে আঁপনায় লোহিত বৈজয়ন্তী যৌপগ করিতে মনস্থ করিলেম। হাজা। 

উপযোগী আয়োজন সমত্তই স্থির হইল | যে বিশ্বন্ত ও অনুরক্ত সর্দারগণ তীহীর সনি 



টি্তাবন! উদিত হইসকা বিষাের 
যারে ধীরে আনু হইতে লাগিল! তিদি ভাবিলেন, 

হারভুমি বর করিতে পারিবেন না) হয় ত সেই বেখনিল 
সতৃশ ম্েছ্ছুদিগকে দুরীভূত করিতে পারিবেন ন1। বাল্য 

লীলাক্্ব--লীবন*তোমিবী আশার বিলাসক্ষেত পবিত্র মিবারভূমি হইতে বুঝি এই 
শেষ বিদ্বান । আইযপ নান। প্রকার চিন্তা প্রবল বাত্যার ন্যায় প্রতাপের হ্বদয়কে গ্রচণ্ 
বেগে আঘান্ড টাঁরিতে লাগিল; সে আঘাতে তিনি নিতাস্ত কাতর হইলেন। কিন্ধ 

বিধাতার অপূর্ব বিধানাফুসারে 'অচিরে তাহার সে সমস্ত চিত্তা নিক্ষল হুইয়! গেল, অচিরে 

তাঁহার সৌভাগ্যলক্মী আননাময়ী মৃত্তি ধারণ করিয়া হাস্যোৎফুল বদনে ভারতের অ্ধিতীর 
রাজপুত মহারীরকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। 

বীরকেশরী প্রতাপকে মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিতে. হুইল না। আরাবঙ্লি 2 

অবতরণ পূর্ব্বক তিনি মরুভূমির সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে তীহার পরম 

বিশ্বস্ত মন্ত্রী ভামশ! অনীম ধনরাশি লইয়া তাহার চরণে তৎসমত্ত উৎসর্গ করিলেন। 

| সেনবিপুত ধন-সম্পত্তি একাকী ভামশ! কর্তৃক উপার্জিত হয় নাই। ত্বাহার পিতৃপুরুষষগণ 

অনেক দিন হইতে মিবারের মন্জ্িত্বে আসন পাইয়া! আসিতেছেন ; এ ধন তাহাদেরই 
উপার্জিত। সচিববর ভামশা' সেই গচ্ছিত ধন এবং স্বোপার্জিত ধন একত্রিত করিয়! 

গ্রভূপদে উৎসর্গ করিলেন | সেই ধনরাশির সাহায্যে একাদিক্রমে স্বাদশ বৎসর ধরিয়া 
পঞ্চবিংশতি সহত্র সৈন্য ভরণপোষণ করা যাইতে পারে। এই অসীম উপকার জন্য 
মহাত্বা ভামশা মিবারের “উদ্ধার-কর্ত1” বলিয়া! কীর্তিত হইয়া! থাকেন। এই বিপুল 

আন্ুকৃল্য প্রাপ্ত হুইয়! প্রতাপ আপনার সৈন্যসামস্তদিগকে একত্রিত করিলেন এবং 
অল্পকালের মধ্যেই মোগল সেনাপতি শাঁবাজ খাঁর উপর ক্রুদ্ধ কেশরীবিক্রমে নিপৃতিত 

হইলেন । তাহাকে কিছুদিনের জন্য নিরম্ত দেখিয়! মোৌগলগণ মনে করিয়াছিল যে, 
তিনি মরুভূমির দিকে পলায়ন করিতেছিলেন। কিন্তু অচিরে তাহাদিগের সে স্বখস্বপ্র 

ভঙ্গ হইল। শাবাজ খা! তখন দেবীর নামক ক্ষেত্রে সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া 
নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করিতেছিলেন ; এখন প্রতাপের শ্রবণ-ভৈরব সিংহনাদ তাছার 

শ্রধণকুহরে প্রবেশ করিল। সুগুসিংহ শরতাড়িত হইলে যেমন প্রচণ্ড বিক্রমের 'সহিত 
আক্রমকের উপর নিপতিত হইয়! থাকে, বীরেন্্রসিংহ প্রতাপ সেইন্বপ অমিত বিক্রমসহ 

মোগলসেনার উপর আপতিত হইলেন । সেই ভীষণ দেবীর-ক্ষেত্রে উভয়দলে বহুক্ষণ ধরিয়া 
ঘোরতর সংগ্রাম হুইল । কিন্তু বলগর্কিত শাবাজ খঁ গ্রতাঁপেয সেই অমিত বিক্রম প্রতিরোধ 
করিতে না পারিয়া সদলে তীহাঁর করে নিপতিত হইল। অনেকে রখে ভন দিয়া 



আমৈত মাক স্থানে পলায়ন করিল। তথায় নায় রি বা হি ২ রি 

প্রতাপ লেই পলারমান মোগললৈনিকদিখের অনুসরণ ক তক 
উপস্থিত হইলেন এধং সকলকেই সমূলে উৎপাদিত করি 
সমাচার মোগলদিগের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। মনি 

পি পতাপকে সম |  ভাহার 

সদলে সংহার করিলেন । এইবূগে অল্প সময়ের, বখোই রা ঝ ৩ এ রক্ুজ 

দুর্গ প্রভাপের হস্তগত হইল। সেই বদ্ধিশট। ছূর্গের মধ্যে যত মুললমীন ছিল « তাপ 
তৎসমস্তকেই সংহার করিলেন । এইরূপে ম্বররসময়ের মধ্োই প্রতাপ সন্বং ০ ঃ ১৮০) 
অন চিতোর, অদ্রমীর ও মণ্ডলগড় ভিন্ন আর সমগ্র মিবারভূমি “পুনরুদ্ধার ৰ্ লেন 

থেমানসিংহ প্রতাপের ভীষণ শত্রু, যাহার বিদ্বেষানলে পতিত হ্ইয়! তাহাকে। এত কষ্ট 
এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল, স্থহন্তে যাহার প্রাণসংহার করিবার জন্য তিনি একবারে 
আত্মদীবনের মায়ামমতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই রাজপুত-কলক্ক হ্বদেশক্রোহী মানসিংহ 

যে বিওয়-গৌরৰে মত্ত হই নিশ্চিন্ত থাকিবে, তাহ প্রতাপের হৃদয়ে সহ্য হইল না। 
তিনি তাহার স্বদেশ-প্রোহিতার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য অন্বর-রাজ্য 
আক্রমণ করিলেন এবং তত্রত্য প্রধান বাণিজ্যনগর মালপুর ০ বিষ রাজ্যে 

প্রত্যাগত হইলেন। | 

অল্পদিনের মধ্য প্রতাপদিংহ উদয়পুরকেও পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইলেন 

মে উদ্যমে তাহাকে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। শক্রকুল বিনা বিবাদেই 

সেই নগর পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছিল। কথিত আছে, উদয়পুরের 
চতুঃপার্খস্থ সমস্ত প্রদেশ প্রতাপের হস্তগত হইলে তন্নগর-রক্ষার উপায় ন1 দেখিয়া 
সম্রাট তাহ! পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়! 
যায় যে, রাজপুতবীরের অসীম সাহস, অলৌকিক বীরত্ব এবং অদম্য অধ্যবসায় দেখিয়া! 
মোগধা সম্রাটের কঠোয়হৃদয় আর হইয়াছিল) তিনি অপূর্ব্ব ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া 

প্রতাপমিংহকে আর কষ্ট প্রদ্দান করিতে পারেন নাই। ূ 

মোগলসত্রাট অনুগ্রহ করিয়া! প্রতাপকে ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহ হইতে শাস্তি দান 
করিলেন। ইহাতে কি প্রতাপ মনে মনে স্ুর্থী হইতে পারেন?- প্রতাপের সখ 
কোথায়? যে আকবর তাহার কণকময়ী মিবারভূমিকে শ্মশান করিয়া, তাহার আত্মীয় 

শ্বমনগণের হদয়রক্কে তাহাকে অভিিঞ্িত করিয়৷ চলিয়া! গেলেন, সেই আকবর 
নিরাপদে বিশাল সাজ্সাজ্যের শাদনদও পরিচালন করিতে লাগিলেন, ইহাতে প্রতাপের 

হুখ কোথায় ?--শাস্তি কোথায়? তাহার নিদারুণ প্রতিশোধপিপাস! প্রশমিত হুইল 
না; তিদি দেশবৈরী প্রচণ্ড পত্রর অত্যাচারের উপযুক্ত শান্তি বিধান করিতে 
পারিলেন না। যে উদ্দেশ্তে তিনি রাজাধন পরিত্যাগ করিয়া তত কষ্ট, তত যন্ত্রণা 



ৃ ক অসিত কযিল। অবশেষে সেই যে, যুদ্ধ টি রাখি চি 
&. শ্রনাপ ক্ষখনগ ভাবেন নাই। তিমি ধাহা ভাক্িযাছিলেদ, তাহা . হাইখে, টা থা 

হুইল না? শুছেরাং স্টীহার যন্ত্রণার গ্জার সীমাপরিসীম! রহিল না। ভীহার মনেয় 
আশা মনেই বিল.) চিভোরগুীর উদ্ধার ভীহা হইতে হইখ না। তিনি ছূ্র্য শক 
শ্রীক্শ্চিত্ত বিধান করিতে পারিলেন না । যে চিতোর তাহার পিতৃপুরুষগগণের আধাসভূমি, 
প্রায় সহত্র বৎসর ধরিয়া ঘথায় তাঁছারা অপ্রতিহত্ত প্রভাবে গিহ্লাটক্ষুলের শাসনদও 

_ পরিচালন করিয়া আপসিয়াছেন, আজি প্রতাপ সেই চিতোর হইছে বিচ্ছিন্ন 1-স্মাজি 

তাইার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত! এ চিস্তা শতসহশ্র বিষ্ঘরীর চায় প্রতাপের 

হৃদয়ে নিরন্তর দংশন করিত) যে নিদারণ দংশনজালায় তিনি একবারে ঘোরতর 
 সস্থির হ্ইয়া পড়িতেন। সংলার বিষময় এবং যন্ত্রণার অস্ধকৃগ বলিয়া বোধ হইত। 

্ীগাট আফবর প্রতাপের বীরত্ব ও মহবে বিমোহিত হইয়! অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক 
 সাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তাহাকে আর নিপীড়িত করিলেন মা। তিনি 

ন করিয়াছিলেন ঘে; তাহার সেই সা্ুগ্রহ ব্যবহারে প্রতাপ সুখী হইধেন। কিন্ত 
তিনি জানিতেন না যে, প্রতাপের স্তায় বীরপুরুষ শক্তুর প্রর্শিত অনুগ্রহে সুখী হওয়া 

দুয়ে থাকুক; ঘরং শতদহত্রগুণে অভিতপ্ত ছইয়া থাকেন। সে অনুগ্রহ যত কোমল 

হয়, ততই তীক্ষুতর হুইয়| বীরের হৃদয়ে প্রবিদ্ধ হইতে থাকে। আকবর যদ্যপি 
চিয়জ্ীবনের জন্য প্রতাপসিংহকে ভীষণতর যন্ত্রণায় নিগীড়িভ করিতেন, ধ্দি তাহাকে 

তীব্রজালাময় অন্ধমনরককৃপে নিক্ষিপ্ত করিতেন, ভাহাভে্ প্রতাপ মুহূর্তের জন্ত ব্যথিত 

বা মন্নাহত হইতেন না; কিন্ত এই শক্রপ্রদত্ত অনুগ্র্থে--এই অল কঠোরতম 
কুলিশ-প্রহারে তিনি একবারে উম্মপ্ত হইয়া উঠিলেন) আকষরকে এবং অনর্থকর 
রাজসম্মানকে শতসহল্র ধিক্কার প্রদান করিলেন ।' 

প্রতাপ গ্রবীণ' বয়সে পদার্গণ করিয়াছেন; তীহার নি '্সাশা ভরদা 

ক্রমশঃ শান্তমৃধি ধারণ করিয়া সেই প্রবীণ বয়লেই ভবিষা বার্ধক্যের শ্চম। 
করিযাছে। জীবনের এই অমধাসীমা অন্যের পক্ষে কিদ্দপ 'ুধছুঃখকর বগিতে 
পারিনা? কিন্ত বীরচূড়ামণি  প্রপ্তাপ ইহাতে 'কোন মুখই 'পান'নহি। “টিস্তা) কেপ, 
সংসারের অসীম খন্ত্রণানরাশির ফঠোরতম প্রস্থারে সেই প্রবীণ বসের প্রারন্তকালেই 
তিনি অকাল বার্ধক্য প্রাপ্ত হইরাছেন ীহার সর্ধাঙ্গ অত্ক্ষত-চিকে সঙ্গত, হায়ের 
প্রতি ত্র বিষম চিত্তানলে শস্বীভৃত ১শরীর বিগ্ুক্ষ ও জ্যোতিষ! যে 



নী ও আশার মোহনমন্তে প্রণোদিত হই একদা সংসাযার়ণ্যে উদমামাডিফ 
কাছে তাহা জে শা বণ কাাছে। নে শা বলব 

হইতে রি না । (কিন্ত জনি চিভোরোন্ারের আশা তা করিত পা: রী লেঃ ০ 1 নর 

সে চিতোর তাহার [্বীবন উদনয়পুরের পুরোভাগস্থিত দেই উচ্চ বৈলশিখরে: 
উপবিষ্ট হইয়া! তিনি ফগগনতেদী ভত্তমূহ্রেএদিকে একছুষ্ে চাহি রে 
দ্েখিতেন। নিখিল সেই স্তন্তরাজিকে আপনাদিগের জয়নিদর্শন- রর 
স্বরূপ স্থাপন করিয়। গিয়াছেন ; ততসমুদায়কে শত্রুর াকমণ হইত নয রাখবার: টা 
জন্য কত গিহ্লোটবীর স্বহস্তে হৃদয়ণোণিত নিঃসারিত. করিয়াছেন, কিন্ত প্রতাপ কি 

করিতে পারিলেন? কঠোরতম উদ্যম ও অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্বক অসহ্য হনণা সহ 
করিয়াও তিনি শক্রর গ্রাস হইতে দেই চিতোরপুরীকে উদ্ধার করিতে পারিলেন মা) | 
এই ভীষণতম ষনন্তাপে প্রবীণ প্রতাপ অন্ুদিন বিদগ্ধ হইতেন। তিনি একাগ্রচিত্ে 
চিতোরের সেই উন্নত ছুর্গপ্রাকার এবং জয়ন্তত্তরাজির প্রতি চাহিয়। থাঁকিতেন ; কত, 
চিন্তা উথিত হইয়া প্রবল ঝটিকার স্তায় তাহার হৃদয়ে প্রচণ্বেগে প্রহৃত হইত। সেই 
সমস্ত চিন্তার ভীম প্রহারে তিনি কখন উন্মাদিত, কখন উত্তেজিত, আবার কখনও বা 
্বপ্নকালের জন্য অবসাদে মগ্ন হইয়া যাইতেন। মরীচিকাময়ী কুহকিনী আশার এইরূপ 
কৃটিন ছলনার ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ হইয়া প্রতাপের প্রবীণ জীবন অনন্তকালস্রোতে বিলীন 
হইবার জন্ দ্রুতগতিসহকারে পরলোকাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। | 

ভ্টগরন্থে বর্ণিত আছে, 'একদা নৈদাঘ দিনান্তে প্রতাপমিংহ সেই উন্নত সান্থুশিরে 
উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে চিতোরের অন্রভেদী স্তত্তসমূহের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলেন। 
দিবাকর সুদীর্ঘ দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়। ক্লীস্তদেহে ধীরে ধীরে পশ্চিমাচলে অবরোহ্ণ 

করিতেছেন। তাহার আরক্তিম কিরণ-শ্রোত সুঙ্ম জলদজালাবৃত অনন্ত গগনে তরঙ্গায়িত 

হইয়। অনির্বচনীয় শোভা বিকাশ করিতেছে; অনস্তগগনের সেই মনৌজ্ঞ চিত্র চিতোরের 
উচ্চ ছুর্প্রাকারে, স্তস্তশিরে এবং নিয়ে ভূতলে প্রতিবিস্বিত হইয়া আরও মনোজ্ঞ বলিয়া 
প্রতীত হইতেছে। প্রতাপ চিতোরের সেই রক্তবশ্িমত্ডিত ছূর্গপ্রাচীর ও স্তত্তরাজির 

দিকে চাহিয়! রহিয়াছেন ) কিন্তু তিনি প্রক্কতির সেই অনুপম সৌন্দর্যরাগ দেখিতেছেন 
শা। তীহার নয়নদ্বয় উন্মীলিত বটে, কিন্তু তাহারা স্বকা্ধ্যসাধনে নিরত নহে ;-তাহাঁর! 
শৃ্ৃষ্টিময়। তাহার! বাহ জগৎ ছাড়িয়া অন্তর্জগতের একটা বিশাল চিত্র দেখিতেছিল। 

সে চিত্র অতি বিস্তৃত) বিবিধ বৈচিত্র্যে জড়িত। বাহ্ জগতের সীম! আছে, বহিশ্ক্ষ 
ভৌতিক বাধা, ব্যবধান বা প্রতিরোধ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না কিন্ত 
অন্তশ্চক্ষুকে কে প্রতিরোধ করিতে পারে? প্রতাপের বহিশ্চক্ষু চিতোরের প্রতি সংযত) 

িন্ত অ্তশচ্ ্ বারা তিনি অসীম অনতর্জগতের নানা চিত্র ও নানা ফাও দেখিতেছেন। 
দেখিতেছেন, যেন যুবক বাগ্পা মৌর্য মান রাজার শিরোদেশ হইতে রত্বমণ্ডিত. 

মামূকুট, কাড়িয়া লইয়া নিজ মন্তাকে ধারণ করিলেন )__হৈমতপন-মস্ডিত আরজ 



১১৩, 

 শছেঙ্গ” তীহাঁর মন্তকোপরি, ক ৰ চির 

হইতে ভারতের শ্বাধীনতালক্্ীকে উদ্ধার নি, নিম ঞং 
স্বদেশের ' জন্য আস্ত করিয়া বীরবর পূর্থীরাজের সহিত-পবিত্র দৃষদ্বতীতটে অন্ত 
নিয় শয়ন করিলেন ।'; নানার রা্গারাটাররাররালাত 

| নি করিয়া চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর 

দীপ্ডিময়ী মূর্তি চিতোরে' রত ্প্রাকারোপর বরাজিত হইল ;__-অকন্মাৎ শ্রবণভৈরব 
হুঙ্কারনিনাদে সমস্ত মিবার-ভূমি কম্পিত হইল; সেই বিকট হ্কারধ্ৰনি প্রতিধ্বনিত 
করিয়া রাণা লক্ষণসিংহের দ্বাদশ পুত্র হদয়- -শোণিতদানে চামুণ্ডা দেবীর বিকট খর্পর রঞ্জিত 
করিলেন । সেই ভীষণ দৃশ্ত ক্রমশঃ ভীষণতর হইয়া উঠিল! অমনি দেবল সর্দার বাঘঘি, 
বীরবর জয়মল্প ও পুত্ব এবং তাহার বীর! জননী ও বীরা পত্রী প্রচণ্ড রণতুরঙ্গে আরোহণ 
পূর্বক ভীষণ রখসাগরে বম্প প্রদান করিলেন ! হঠাৎ চিতোরের জীবস্ত ভাব অন্তর্িত 
হইয় গেল! হঠাৎ নিবিড় মেঘজালে চিতোরের সর্বাঙ্গ ঘোরতর সমাবৃত হইল ! দেই 
মেঘমালাকে শতসহত্র তীব্র বিদ্যৎস্ষ,রণের স্তায় ছিন্নভিন্ন করিম্বা চিতোরের অধ্িষ্াত্রী 

চামুওা! দেবী করুণ নিনাদসহকারে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া! চলিয়া গেলেন ! অন্ধকার- 

রাশি নিবিড়তর হইল; দেখিতে দেখিতে কাপুরুষ উদয়সিংহ স্বাধীনতার আবাসভূমি 
চিতোরের গিরিদুর্গ পরিত্যাগ করিয়া শৃগালের ন্যায় দূরে পলায়ন করিল; তখনই সমগ্র 
-্রক্কতিরাজ্যকে কীদাইয়া বিকট হাহাঁকার রব চতুর্দিকে উঠিতে লাগিল; যেন জগতের 
প্রলয়কাল উপস্থিত ! দারুণ বিশ্ময়, বিষাদ ও মনোবেদনায় নিপীড়িত হইয়। প্রতাপসিংহ 

সহস প্রচণ্ড বেগে শিহরিয়! উঠিলেন। তাহার সেই বিকট চিন্তাক্োত সহস] প্রণতরুদ্ধ 
হইল! সহস! তাহার বাহজ্ঞান পুনরুদিত হইল ! বিস্বয়ে--বিষাদে বিচলিত হইয়া তিনি 
বহির্জগতের দিকে মনোনিবেশ করিলেন ;_-দেখিলেন দিবাকর অস্তগত ; সমস্ত জগং 
কাল জলদজালে আবৃত; তীম প্রভঞ্জন ভীষণ বেগে প্রবহমান ! সেই ভীষণ পধনদেবের 
প্রচণ্ড প্রহারে মেঘাবলি বিলোড়িত হইয়! বিকট গর্জনের সহিত মুহুমু'হু জলত্ত বিদ্যা 

উদগার করিতে করিতে জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্তে ছুটিয়া যাইতেছে ! জাগ্রত 
স্বপ্নের এই ভয়াবহ অভিনয়ের পর প্রতাপের আত্মবিষয়িনী চিন্তা সমুদিত হইল। 

তিনি একবার আপনার বর্তমান অবস্থা ভাবিয়া দেখিলেন ;--আবার সেই সমস্ত চিত্ত 
নবীভূত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। আবার সেই রোষ,_-সেই জিঘাংসা,_-সেই 

বিষম আত্ম-দ্রোহিত। যুগপৎ উদ্দিত হইয়। তাহার হৃদয়কে ঘোরতর আলোড়িত করিল! 
দস্তে দত্ত ঘর্ষণ এবং ছুই হস্তে আপন কেশরাশি সবলে আকর্ষণ করিয়া তিনি উদ্মত্ের 
হায় বিকট রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রদ শত্রগণ তাহার প্রতি অনুগ্রহ গ্রকাশ 

করিয়া যুদ্ধে. নিবৃত্ত হইল) এ অনুগ্রহ কি প্রতাপের বীরহৃদয়ে সহ হয়? সে অনুগ্রহ 
স্বরণ করিয়া গ্রতীপের হৃদয়ে যে পৈশাঁচিক যন্ত্রণীর উদয় হইত, তাহার সহিত তুলনা 
করিতে গেলে শব্রর বিদ্রুপ এবং বিষম ত্বপাও অতি সামান্ট বলিয়া প্রতীত হইবে” 
কঠোরতম অত্যাচার কুন্থমাঘাতের কোমলতায় হীনতেজ হইয়া যাইবে। বীরকেপরী 

নন ৰা রর 



মিবার 1 ৩১১, 

প্রতাপনিংহ অনন্ত বনত্রণাময়ী শরশয্যায় অনস্তকারোর জন্য: শন করিতে র রেল, তথা 
মুহূর্তের জন্য শক্রর অনুগ্রহ সহ করিতে পারেন না ।  ...:. 50 7১815.. 

সেই দিন বীরশেখর প্রতাপমিংহের হৃদয় যে নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত: রি 

আঘাতের মহতী ব্যথা আর কেহই আরোগ্য করিতে গারিলনা। |. তাপে: 
হৃদয়ের প্রত্যেক সুর দি, মর্দিত ও নিষ্পিষ্ট হইল! বিতে কি তাহার কার 
হইয়া পত়িল। যে হৃদয় এককালে ঈত পৈশাচিক বনরণা সহ করিয়াও অব্যাহত ছিল, 
আজি তাহা একবারে শোচনীয়রূপে ভাঙ্গিয়! গেল! সে ভগ্রহদয় লইয়! প্রতাপকে আর 

অধিক দিন এজগতে থাকিতে হইল না। অগ্নদিনের মধ্যেই তিনি স্বীয় জীবনের গৌরযময় 
মধ্যাহকালে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার অস্তিমকালের 
বিবরণ পাঠ করিলে কোন ক্রমেই অশ্রসন্বরণ করিতে পারা যায় না। তিনি যেরূপ 
অলৌকিক বীরত্ব ও মহত্বের মহিত জীবিত ছিলেন, সেইরূপ অলৌকিক বীরত্ব ও মহত্বের 
সহিত এ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন ।. তিনি ক্ষত্রিয়গৌরব ও মাহাত্ব্ের 

আদর্শস্বূপ। রাঁজকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কোন ব্যক্তিই প্রতাপের স্তাঁয় ছূর্দশা গ্রস্ত 
হয়েন নাই )__কেহই তাহার স্তায় ভীষণতম অসংখ্য বিদ্ব ও বিপদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল 

ধরিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন নাই, কেহই স্বদেশান্ুরাগ ও সজাতিপ্রেমের পবিত্র মন্ত্রে 
প্রণোদিত হইয়া! এরূপ অমানুষিক আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন নাই। সেই জন্ত 

বলিয়াছি, প্রতাপ দেবতা,__নরকুলে দেবতা । এ হতভাগিনী ভারতভূমিকে মেস. 
হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, জগন্মান্ত আর্ধ্জাতির অধঃপতিত অবস্থায় আত্মোৎসর্গের 

জলন্ত আদর্শ জগৎকে দ্েখাইবার জন্য, হতভাগ্য ভারতসন্তানগণের ভবিষ্যৎ উদ্ধারের 

রেখাপাত করিবার জন্য তিনি এ পাপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নতুবা উচ্চতম 
রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়। বিষয়বিভব ও সৌভাগ্য সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কে স্বেচ্ছা 

বশতঃ সে সকল উপায় পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে? কে বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর 

হইয়াও স্বদেশোদ্ধারের মহামন্ত্র সাধনের জন্ত নিঃসম্বল পথের ভিথারীর ন্যায় বনে বনে, 

কনরে কন্দরে, ছুর্গম গিরিগহনে ও অগ্নিময় মরপ্রাস্তরে ক্রমাগত পঞ্চবিংশতি বৎসর 

ধরিয়া ভ্রমণ করিয়া! বেড়াইতে পারিয়াছে? 
সুধা-ধবলিত স্ুথসেব্য অষ্রালিকাদি পরিত্যাগ করিয়া বীরপুঙ্গব প্রতাপ পেশল। 

সরোবরের তটোপরি কয়েকটা কুটার*নিম্থাণ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত কুটারমধ্যে আশ্রয় 

গ্রহণ করিয়া তিনি ও তাহার সর্দীরগণ দারুণ শীত, শ্রীন্ম ও বর্ষা প্রভৃতি প্রাকৃতিক 

উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষ করিতেন । অদ্য জীবনের অন্তিমকালেও প্রতাপ তন্্যস্থ একটা 

সামান্ত কুটীরাভ্যন্তরে সামান্য শয্যায় শায়িত হইয়া কালের কঠোর আদেশের প্রতীক্ষা 
-ীঁটিিটাটিটটটাঁটিটাট? পপ 

* এ সমন্ত কুটারের পরিবর্তে অধুনা উক্ত হদের তটোপরি র্মরপ্রস্তরনিশ্মিত অনেকগুলি অটালিক 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত অটালিকা নিশ্চয়ই মৈবারের অধঃপতিত অবস্থায় নির্টিত হইয়াছিল। 

নেইরপ দীন ও শোচনীয় অবস্থায় মিবারের নৃপতিগণ কি প্রকারে যে, এইকপ বহুব্যসিন্ধ প্রাসাদ নির্্যা 

কারিয়া ছিলেন, তাহ] ভাবিতে গেলে উক্ত রাজের, সমৃদ্ধতা হ্ৃতঃই প্রতীত হইয়া থাকে! 



৩২000 ঝাজ্থান। 
খে চি রর হা গরম বশত সার্দীরগণ তদীয় শয্যার | ৷ বি 

) সকলেরই 'সাগ্রহ ও সোতম্থক দৃষ্টি তাহার নিপ্রভ ও শীর্ণ 

রারজারাগাডি যা | ক কির, এই ভাবিয়া সকলেই অতি সতর্কতাসহকারে 
তাহার সমস্ত অঙ্গভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার শীর্ণ কঙ্কাল তাড়িতবেগে 
কম্পিত করিয়া একটা প্রচণ্ড দীর্ঘদিশ্বাস নির্গত হইল ! ত্র্শনে উপস্থিত সকলেই বিষম 
যস্্রণায় নিপীড়িত হইলেন ।.. তাহাদের সকলেরই নয়ন বাম্পজলে পরিপ্লুত হইল। তখন 
শালুস্বীপতি কাতর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন “কেন, কেন মহারাজ ! কি এমন দারণ 
দুখ আপনার পবিত্র আত্মাকে ব্যথিত করিল, এ অস্তিম শয়নে কিসে আপনার শাস্তির 

ব্যাঘাত ঘটিল ?” ক্ষণকাল পরে প্রতাঁপসিংহ ধীরে ধীরে কহিলেন “সর্দারশিরোমণি! 

প্রাণ এখনও বাহির হইতেছে না) কেবল একটা মাত্র আশ্বীসবাক্য পাইলেই ইহা এখনই 
স্বখে বাহির হইয়া যাইবে । সে আশ্বাসবাঁক্য আপনাদেরই নিকট । আপনার! আমার 
সম্মুথে শপথ করিয়া বলুন যে, জীরিত থাকিতে তুর্কির করে মাতৃভূমিকে কখনও অর্পণ 
করিবেন না। বলুন,__তাহা হইলেই আমি সুখী হইয়| সুখে নয়ন মুদ্রিত করিতে পারি। 
আমার পুত্র অমরসিংহ আমার পিতৃপুরুষগণের গৌরবগরিমা রক্ষা! করিতে পারিবে না; 
আমার মাতৃভূনিকে যবন-গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না । সে স্ুখাভ্যন্ত,-- 
কষ্ট স্বীকার করিতে পারিবে না।” বলিতে বলিতে প্রতাপের বিশাল পাওুবদন এক 
গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; তিনি সেই সময়ে অমরসিংহের শৈশব-সন্বন্ধে কয়েকটা কথা 
এবলিলেন। একদা কুমার অমরসিংহ সেই নিয় কুটারে প্রবেশ করিবার সময় মন্তকের 
উষ্তীষ উন্মোচন করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহার উষ্ীষ সেই দ্বারচূড়ে লাগিয়া 
স্থলিত হইয়া ভূপতিত হইল । অমর তাহা! গ্রাহ্থ করিলেন না) তিনি সদর্পে গৃহ হইতে 
বাহির হইয়া গেলেন। এই গল্প বলিতে বলিতে প্রতাপের বদন গম্ভীরতর হুইয়া উঠিল; 
তিনি আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন“এই সকল কুটীরের পরিবর্তে 
সুরম্য অট্টালিকা! নির্মিত হইবে, আর অমর মিবারভূমির দুরবস্থা ভূলিয়! গিয়া নানা প্রকার 
বিলাসিতার বশীভূত হইয়া! পড়িবে; এই কঠোর ব্রত আর পালন করিবে না । হায়! 
তাহা! হইলে মাতৃভূমির যে গৌরব ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আমি ক্রমাগত পঞ্চবিংশতি 
বসর বনে বনে পর্বতে পর্বতে ভ্রমণ করিয়া কঠোর বনবাসব্রত ধারণ করিলাম, যাহাকে 
অঙ্ষুঞন রাখিবার অন্য সকল প্রকার সৌভাগ্য ও সম্পত্তি পরিত্যাগ করিলাম, অমর তাহাকে 
রক্ষা কদিতে পারিবে না। সে আত্মন্থথের জন্য সেই স্বাধীনতাগৌরব ত্যাগ করিবে, 
আর তোমরা--তোমর! সকলে তাহার অনর্থকর উদাহরণের অনুসরণ করিয়া মিবারের 

পবিত্র গুত্র যশঃ কলঙ্কিত করিয়া ফেলিবে।” প্রতাপের বাক্য শেষ হইবাঁমাত্র উপস্থিত 
সর্দীরগণ একস্বরে বলিয়া উঠিল “মহারাজ ! আমর! বাগ্লারাওলের “পবিজ্র সিংহাসনের 
দির্য” লইয়া শপথ করিতেছি যে, যতদিন একজনমাত্র জীবিত থাকিব, ততদিন কোন 
তুর্কিই মিবারভূমি অধিকার করিতে পারিবে না; ততদিন রাজকুমারকে - মহারাজের 
আদেশ অবহেলা করিতে দিব না এবং যতদিন না মিবারভূমির পূর্ব স্বাধীনতা পূর্ণভাবে 



মিবার ও 

পুনরুদ্ধার করিতে পারি, ততদিন এইসকল কুটারেই আমরা ফাস করিব শি. কই 
আশ্বীস বচনে প্রতাপ শীস্ত হইলেন) সকল চিন্তা, "সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া টি তে 
ভাঁবে, পরমানন্দ সহকারে অমরলোকে যাত্রা করিলেন। ০48 এ 

মেই দিন সেই শোচনীয় ছুদ্দিনে ভারতের ভাগ্যগগনের জী ছলতম 
ঙ্ষত্র অনন্ত কালের জন্য কক্ত্ুত হইয়া পড়িলেন সমগ্র ভারতভৃমি এক প্রচণ্ড 
ভূকম্পনে কম্পিত হইল ; কোথা হইতে হৃদয়বিদারক হাহাকার ধ্বনি অনর্গল শ্রুত হইতে 
লাগিল; কে কাদিল; কে না কাদিল, কেহই দেখিল না; কিন্ত সকলেই কাদিতে লাগিল । 
আবাল-ৃদ্ধ-বনিতা, ধনী, নির্ধন, যুবক, যুবতী ও আপামর সাধারণ সকলেই স্বদেশ-প্রেমিক 
সনযানীপ্রবর প্রতাপসিংহের শোকে অবিরত রোদন করিতে লাগিল। : সেই ছুর্দিন 
হইতে কত বসর অতীত হইয়া গিয়াছে, জগতের কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ভারতের 
পবিত্র বক্ষে কত বিদেশীয় বিজাতীয় শক্র নিষ্ঠরভাবে পদাঁঘাত করিয্নাছে, হতভাগ্য 
তারতসস্তানগণ কত কষ্ট সহ করিয়াছেন, কিন্তু সেই যে মহাত্মা ইহলোক হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিলেন, তীহাকেত কেহই তুলিতে পারিল নাঁ। লোকে পুভ্রশোক ভূলিল, কিন্তু. 

কৈ, প্রতাপের শোকত কেহই ভুলিতে পারিল না ?-_তুলিতে পারিবেকি ?--বলিতে 
পারি না, এচিস্ত এ ভগ্রন্ৃদয়ে স্থান দিতেও হৃদয় শতধ! বিদীর্ণ হইয়। যায়। | 

রাঁজপুত-কুল-তিলক বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের পবিত্র জীবনী অনুশীলন করা সকলেরই 
কর্তব্য। ধীহাদের জাতীয়ভাব সংবদ্ধ আছে, বাহার! স্বদেশের ও সজাতির দুরব্থা 

ভাবিয়া অন্ততঃ ছুই বিন্দু অশ্রবারিও ত্যাগ করিয়া থাকেন, ধাহার! জন্মভূমির মাহাত্ম্য 
অবগত আছেন, তাহাদের সকলেরই বীরকেশরী প্রতাপসিংহের জীবনী অনুশীলন করা 
অতীব কর্তব্য । প্রতাপের ন্তায় মহাবীর এজগতে আর কোন দেশে আর কোন কালে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কি না সন্দেহ। তাহার বীরত্ব, মহত্ব ও আত্মত্যাগের বিষয় চিন্তা 
করিতে গেলে আজি দলিত, নিজ্জীব হতভাগ্য বঙ্গসস্তানের হৃদয়ও এক অপূর্ব্ব বলে 

বলীক্ৃত হইয়া উঠে । যে মোগলসম্রাট লক আপন অসীম পরাক্রমসাহায্যে 

একগি 

মানি প্রতি হই থাকে; ০০ | 
সমস্ত সঙ্গে লইয়| একক্রমে পঞ্চবিংশতি বৎসর সেই ভীমবিক্রান্ত বিপুজ-সহায়বলসনপন্ন 
দি্ীশ্বর আকবরের সহিত যুদ্ধ করিয্লাছিলেন। বি দথারকেে বধ খুবই « 
2০০০০০০১০০০ 

রা 

পাপা 

পস্*স। সি, 

৮ * খুসিদাইদিস একজন সুপ্রমিদ্ধ গ্রীক ইতিহাস-বেত্তা। ইনি ধৃষ্ট জনমে রস ১. অন্ে ত্ীসদেশেয 
“অন্তত এখে্নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খুসিদাইদিস এক সময়ে একটা গ্রীসী় সেনাদলেস' অধিনায়কন্ছে 

নিযুক্ত ছিলেন ) কিন্তু সেই সেনাদলটা শত্রসমরে পরাজিত হওয়াতে তিনি রাজদণ্ডের আশঙ্কা! করিয়া আপনি 
দেশ পরিত্যাগ করিয়। বিংশতি বৎসর অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন । ধৃঃ পু) ৪.৩ অফ 
খুসদাইদিস স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ইহার অল্পকাল পরেই তাহার মৃতু হয়। ইনি প্রসিদ্ধ পিলোপনি- 

সাস সমরের প্রথম কাওড রচনা করিয়াছিলেন। 



৩১৪, 10 রাজস্থান । 

জনে মা জ্গ্রহণ করিতেন, যদি কেহ বারের রত ইহাস্ত তন্ন তন্ন 
তি করিতে পারিতেন,: তাহা হইলে পিলোপনীসাদের মহীসমর-বিবরণ 
সতের” শোচনীয় প্রত্যাগমন-বৃতবাস্ত ঘটনাবৈচিত্যের পরিমাণাঙগসারে 

রর সমতুল্য হইতে পারে না। সাগরাম্বরা ও শৈলমেখল| এই সুবিশাল 
ভারততূমির হৃদয়স্থ মিবাররাজ্যের মধ্যে যে, এরূপ * কত সমরা'ভিনয় হইয়! গিয়াছে 

তাহার আর ইয়ত্তা নাই | বীরকেশরী প্রতাপসিংহ অদম্য বীরত্ব, অবিচনিত 
বিক্রম ও অধ্যবসায় এবং জলন্ত স্বদেশানথরাগ প্রতৃতি প্রকৃষ্ট রাজগুণে বিভৃষিত 

ছিলেন বলিয়! প্রবলপরাক্রাস্ত আকবরের অত্যুতৎ্কট ছুরাকাজ্ষা, অনীম স্থযোগ 

ও সুবিধা এবং বিকট ধর্থান্বতার বিরুদ্ধে সেই স্থদীর্থঘ কাল ধরিয়ণ যুদ্ধ করিতে মক্ষম 
হইয়াছিলেন ;--তাঁই মোগলসমাট তত চেষ্টা করিয়াও প্রতাপের হৃদয়কে পরিবর্তিত 
করিতে পারেন নাই! সেই পবিত্র দেবহদয়ের অপ্রতিম গুণরাশির বিশ্ুরণস্থল পবিত্র 
হলদিথাটক্ষেত্র । সেই পুণ্যতীর্ঘ হলদিঘাটের বিরাট গিরিপ্রদেশের মধ্যে এমন কোন 
স্থলই নাই, যাহা প্রতাপসিংহের বীরত্বগৌরবে উদ্ভাসিত না হইয়াছে । এ জগতে 
যতদিন বীরত্বের আদর থাকিবে, যতদ্দিন অতীতসাঙ্ষী ইতিহাস জগতের একপার্থস্থিত 
এই পতিত আর্ধ্জাতির ভূতকাহিনী কীর্ভন করিবে, ততদিন প্রতাপের সেই বীরন্, 

অহত্ব, ও গৌরব লোকলোচন সমক্ষে অক্ষয়ভাবে বিরাজ করিবে; ততদিন সেই হলদিঘাট 

মিবারের র্মপল্লী 1 এবং তাহার অন্তর্বর্তী দেবীর ক্ষেত্র তাহার মারাখন 4 বলিয়া কীর্ডিত 
.স্থইতে থাকিবে। 

* জিনোফণও একজন ন্ুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ইতিহাসবেত্তা এবং সেনানায়ক। ইনি খ্যাতনামা সক্রেটিসের 
শিষ্য ছিলেন। বিখ্যাত পারদিক নৃপতি সাইরস আপন ভ্রাতার বিরুদ্ধে অসিধারণ করিলে, যে দশসহশ্র 
স্্রীকসৈনিক ঠাহার (বাইরসের) সহায়ত। করিবার জন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্দ হইয়াছিলেন, জিনোফণ তাহাদের 
মধ্যে অন্কতম । কুনাক্ষ ক্ষেত্রে (খূঃ পুঃ ৪*১) সাইরস পরাজিত হইয়া ভ্রাতৃকরে নিহত হইলে বিজয়ীনৃগতি 
গ্রীকনেন|নীদিগকে নিষ্ঠ'রভাবে হত্যা করিতে লাগিলেন । দেই সঙ্কটকালে জিনোফণ বিশেষ রণদক্ষত! 

ও স্ুকৌশল প্রদর্শন করিয়। অবশিষ্ট “দশসহত্র” সৈম্ক লইয়। অনেক কষ্টের পর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া 

আইসেন। ইনি এধেঙ্গনগরে জন্মগ্রহণ করেন) কিন্তু এখেল্গের সহিত ম্পাটার ভীষণ সংঘর্ষকালে ইনি 
আপন জন্মভূমির বিরুদ্ধে অদিধারণ করিয়াছিলেন । জিনোফণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচন। করিয়/ছিলেন ? তন্মধ্যে 
“মাইরসের যুদ্ধযাত্রা”, “সাইরসের জীবনচরিত" এবং “সক্রেটিসের জীবনবৃত্তই”' বিশেষ প্রনিদ্ধ। সাইরদের 

ুদ্ধযাত্রাতেই প্রসিদ্ধ “দশসহত্ত্রের প্রত্যাবর্তন” বিস্তৃতরূপে অতি মনোহারিণী ভাষায় লিখিত আছে। 

1 ধর্মপলী শ্রীদেশের অস্থর্গত একটা মন্কীর্ঘ গিরিবন্্র। এই স্থলে গ্রীসীয় অন্যতম মহাবীর লিয়োনি- 

দস খৃঃ পুঃ ৪৮. অবেটকতিপয় সৈনিককে লইয়া পারস্ত-র|জ জারাক্ষেশের প্রচণ্ড অনীকিনীর গতি রোধ 
করিয়াছিলেন । 

1 মারাথন শ্রীসরাজ্যের অন্তর্গত আটিক| জনপদের একটা ক্ষুদ্র পল্লী। প্রসিদ্ধ শ্বীকবীর মিলতিয়াদেশ 
এখেন্সের সেনাদল লইয়। উক্ত মারাখন-ক্ষেত্ত্রে পারসিক-রাজের একটা দেনাদলকে থৃঃ পু; ৪৯* অব সমূলে 
নির্মল করিয়াছিলেন । : 



একাদশ অধ্যায়। 

অমরসিংহের সিংহাসনারোহণ 7--রাজা মানসিংহকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিতে যাইয়। আকবরের আপনায় ণ 
. ম্বত্বা অমর গিতার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, মে প্রতিজ্ঞাগালনে তাহার উপেক্ষা-প্রকাশ ;_ 

শালুদ্বী সর্দারের আচরণ $--অমর কর্তৃক রাজকীয় নেনাদলের পরাজয়;__চিতোরে াগরজির 
রাণারপে অভিষেক ;-_সাগরজি কর্তৃক অমরকে চিতোর-সমর্পণ ;_-নুতন নুষ্ঠন জয়ার্জন ;- -টন্দাবং 
ও শক্তাবংদিগের মধো পরম্পরের তীষণ নংঘর্ধ;_-শক্তাবংদিগের উৎপত্তি বিবরণ ;-_রাণা ' বিরদ্ধে 

নস্াটতনগ় পারবেজেব যুদ্ধোদাম ;_রাণা কর্তৃক তাহার পরাজয় ;--মহাবং খাঁর পরাজয় )-_হথলান 

থমরু কর্তৃক মিবারাক্রমণ )--অমরসিংহের নৈরাগ্ত ;ইংলও হইতে দৌত্য + সবপুত্রের প্রতি 

অমরসিংহের রা্ার্পণ )-অমরের বনবাস-ব্রতাবলম্বন ;__ঠাহার পরলোকগমন। 

রাজপুতকুল-গৌরব বীরপুঙ্বব গ্রতাপসিংহের সর্বসমেত সপ্তদশ পুত্র সমূডুত 
হইয়াছিলেন। সেই সপ্তদশ তনয়ের মধ্যে অমরই সর্বজ্যেষ্ঠ। সুতরাং তিনিই 
পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন! অষ্টম বর্ধ বনক্রম হইতে আপন জনকের লোকান্বকক 
গমনকাল পর্যন্ত অমরসিংহ দিবারাত্রি পিতৃসন্নিধানে কালযাপন করিয়াছিলেন; প্রিতায় . 
দুখ, কষ্ট, বিপদ, সঙ্কট অথবা! কঠোর পরিশ্রমের সময় তাহার পার্খে দণ্ডায়মান থাকিয়া 

তীয় মহনীয় চরিত্রের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টা সম্যক 
ফলবতী হইয়াছিল। বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপের বীরোদাহরণে অনুপ্রাণিত এবং তাহার পবিত্রতম 

মহামন্ত্ে দীক্ষিত হইয়। রাজকুমার অমরসিংহ যৌবনের মধ্যাহ্ুকালে * মিবার-রাজ্যের 
শাসনদও নিজকরে ধারণ করিলেন ;- সঙ্কটময় সংসার-সাগরের প্রচণ্ড শোতে বম্প 

প্রদান করিলেন। সে সময়ে তাহার কতিপয় পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিলেন) তাহারা স্বপ্ 
বস্ক হইলেও বিলক্ষণ বলশালী ও তেজ্বী হইয়! উঠিয়াছিলেন। এমন কি রাজ্যশাসন 
বিষয়েও তাহাদিগের বিশেষ পারদর্শিতা জন্বিয়াছিল। 

বীরশেখর প্রতাপসিংহ্ের পরলোকগমনের আট বংসর পরে তদীয় তীষণ রতি্থী_ 

আকবর শাহ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে আশালতাকে হৃদয়ে পোষণ 

করিয়! মৌগল সম্রাট সেই বিপুল অর্থব্য়, বিস্তর যত স্বীকার এবং অজশ্র নরশোণিত 

নিঃসারিত করিয়াছিলেন, তাহা ফলবতী হইল না। তাহীর সেই অসীম যন্ত্র ও উদ্যোগ মম্পূর্ণ 

নিক্ষল হইয়া গেল;--বীরসিংহ প্রতাপ কিছুতেই তাহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন না) 

সুতরাং আর অধিক আয়োজন নিরর্থক জানিয়া আকবর কঠোর কার্্ক্ষেত্র হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিলেন। মিবারের দগ্ধ মরুশ্মশান আবার শাস্তিবারির স্থদীতল কণন্পর্শে সম্পূর্ণ 
০০০০০ ৪িরিরযিতিররা টিলার 

*+ সম্বং ১৬৫৩ (ধ্ঃ ১৫৯৭) অব অমর পিতৃরাজো অভিষিজ্ত হয়েন। 



শাস্ততাব ধারণ করিল। অমরসিংহ, আকবরের জীবনের শেষকালে বিশুদ্ধ শাস্তি সস্তোগ 
করিতে পাইলেন। শিশোদীয়রাজ স্বেচ্ছাক্রমে সে শাস্তির বিস্বোৎপাদন করিয়া আপনার 
কুহমাৰৃত পথে কটক রোপণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার পরিপক্ক বিবেকদ্বারা তাহ 

সঙ্গত বলিস, বোধ হইল না। সুতরাং প্রচণ্ড মোগল-সাত্রাজ্যের বিরুদ্ধে অসিধারণ 
শির বিঘ্বোৎপাদন করিতে তিনি ইচ্ছা করিলেন না। 

ধশতাক্থীকাল ব্যাপিয়া প্রকৃষ্ট প্রণালীক্রমে শাসনদণড পরিচালন পূর্বক মোগল-কুল- 
র মিলল "আকবর ইহলৌক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে 

স্বাননীতির ব্যবসথান্সারে তিনি স্বীয় বিরাট রাজ্যকে যেরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির 
উপরিাসে স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অনেক দিন অটলভাবে অবস্থিত থাকিয়া 

তাহার বহুজ্ঞত ও শাসননৈপুণ্যের প্রদীপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। এই সকল সুন্দর 
রাজগুণের সহিত তুলনা করিয়! দেখিলে তাহার সমসাময়িক ঘুরোপীয় নৃপতিগণ সম্পূর্ণ 
রূপেই তাহার পমকক্ষ হইতে পারেন। সেই সকল লমসাময়িক নৃপতিগণের মধ্যে 

. ফরাসিরাজ চতুর্থ হেনরি, স্পেনের অধিপতি পঞ্চম চার্লস্ এবং ইংলগেশ্বরী ভূবনবিদ্িতা 
এলিজাবেথ । ইহাদিগের মধ্যে রাজ্ী এলিজাবেথের সহিতই আকবরের আলাপসস্ভাষণ 

চলিয়াছিল। ইংলগ্ডেশ্বরী দিলীশ্বরের নিকট একজন দূতকে * প্রেরণ করিয়া তাহার সহিত 
খ্য স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। অনৃষ্টদেবের স্ধপ্রমন্নতা-বশতঃ আকবর, হেনরি 
অথবা এলিজাবেথের ন্যায় রাজ্য-সচিব নির্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন। ফরাসি রাজমনত্ী 

স্কপ্রসিদ্ধ শল্লি যে বিশুদ্ধ ধর্মনিষ্ঠা, বিপুল রণপাগডত্য এবং প্রচুর নীতিজ্ঞানে 
পারদর্শী ছিলেন, মোগল সচিব বৈরামর্থাও সেই রণপাণ্ডিত্য, সেই ধর্্বনিষ্ঠা এবং 
সেই নীতিজ্ঞান লাভ করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হইয়াছিলেন | এ দিকে শল্লি য্দিচ 
বহুজ্ঞতান় আবুলফজেলের সমকক্ষ হইতে পারেন, তথাপি ধর্পরায়ণতা অথবা 

উদারতাবিষয়ে মুসলমান রাজনীতিভ্ঞের সহিত একাসনে স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। 
আবুলফজেল ও বৈরামের সেই অসীম বহুদর্শিতার সহিত মোগলসম্রাটের প্রচ বল 
একত্রিত হইয়! যে, কি মহাশক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। 

ছুঃখের বিষয় আকবর মিবাঁরের সর্বনাশ সাধন করিবার জন্ত সেই যহাঁশক্তিকে তত্বিরুদ্ধে 

পরিচাগিত করিয়াছিলেন । আকবর মিবারের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন সত্য, 
কিন্তু তাহার যে অপ্রতিম রাজগুণ ছিল, অপক্ষপাতী উদ্ারচরিত ভট্টকবিগণ ততপ্রতি 
অন্ধ ছিলেন না। সেই রাজগুণে মোহিত হইয়া তাহারা আপনাদের নৃপতির সহিত 
মোগলসত্াটকে একাসনে স্থান দান করিয়াছেন এবং সজাতীয় নৃপতির ন্যায় বিজাতীয় 
বৃপতির বহুল গুণান্ুকীর্র্ন করিয়। গিয়াছ্ছেন। আকবর যে, রাজনীতিজ্ঞ, সমরবিশারদ, 

মহানূতব ও দুরদর্শা ছিলেন, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবে না? কিন্ত তাহার 

* বিখ্যাত স্যার টমাস রে! দুতরপে আগমন করিয়াছিলেন । রাজী এলিজাবেখ যদিচ চ ইঠাকে 
ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবার সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন ; কিন্ত মহাঁরাণীয় পরলোক 
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রিত হয়েন। 
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ছাতা সরল, উদার ও উন্নত ছিল, তথিষযে অনেকেই সন্েহ করিয় 
বিশেষতঃ বুদ্দির ভট্টকবিগণ ভীহার যে একটা শেষ অনুষ্ঠানের “বিররণ $ 
করিয়াছেন, তাঁহা পাঠ করিলে স্ত্ভিত, বন্ধাহত ও বিশ্ময়াভিতৃত হইয়া যাই 
এমন কি ধারণা আপনা! হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যায়) এ লংলারকে; কর তা স্ব 
ও বিশ্বাসঘাতকতার অন্ধতম নরকৃকুপ বলিয়া জ্ঞান হয়। বে আকবর আপন 
বল ও ক্ষমতার প্রভাবে তদানীস্তন নৃপতিকুলের শীর্ষস্থানে আসন প্রাপ্ত; হ 

সাম্যবাদিতা, হুঙ্র্শিতা ও ন্যায়পরতাঁর প্রচুর উল্লেখ দেখিতে পাঙঃ . 
ধিনি “জগদ্গুর” বলিয়। কীর্তিত হইয়াছেন, হায়, লিখিতে লেখনী: স্ততিত হইয়া গড়ে, 

সেই আকবর “দিলীশ্বরো বা জগদীশ্বরৌব1”- সেই মোগলসসাট কবর বিএযোগে 
রাজা মানসিংহকে হত্যা করিতে গিয়া অবশেষে আঁপনারই জীবনকে বিষময়, 
করিয়াছিলেন । বুন্দির ভট্টকবিগণ এবিষয় অতি স্পষ্টক্ূপে আপনাদিগের কাপর বন, 
করিয়াছেন। মহাত্মা টড লাহেব বলেন, তাহাদের সকল বর্ণমাই বিশেষ বিশ্বীসযোগ্য। 
বিশেষতঃ তাহার। প্রাত্যহিক ঘটনার বিবরণ আপনাপন গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতেন, 
মুসলমান এঁতিহাসিকদিগের একদেশ-দর্শিতা ও পক্ষপাতিতাঁর কলুষিত মস্তকে পদাঘাত: 
করিয়। তাঁহারা প্রয়োজনবোধে সজাতীয় পতিত নৃপতিগণের কলঙ্ককাহিনীও পরি তন. 
করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের কাবাগ্রন্থে বর্ণিত আছে, অন্বর-রাঁজ মানসিংহের প্রতাপ: 
দিন দিন এত বর্ধিত হইতে লাগিল, যে, অবশেষে দি্ীশ্বর আকবরের হৃদয়ে বিষম! ধার. 
উদয় হইল। ঈর্ষার বিষদংশনে জর্জরীভূত হওয়াতে তাহার প্রতি মুহূর্তেই বোধ হইতে 
লাগিল, যেন মানসিংহ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছে, ষেন মানসিংহের 
তীব্র উৎক্রোশ-দৃষ্টিপাতে তাহার বিরাটসিংহাসন থাকিয়া থাকিয়া কীপিয়া উঠিতেছে! 
ক্রমে ঈর্ষা চিন্তায়, ক্রমে চিত্তা আশঙ্কায়, অবশেষে আশঙ্কা জিঘাংসায় পরিণত হইল ! 
মোগলমত্রাট, অস্বররাজকে গোপনে হত্যা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কুর-হৃদয় 
ছরাচারদিগের ছুরভীষ্-সাধনের এ জগতে উপায়ের অভাব কি? আঁকবর বিপুল বলশালী, 
মানসিংহ তাহার পন্য ্ ছাদপিতুচ সামান্ত তৃণতুল্য বলিলেও হয়, কিন্ত মোগলসম্রাট 
নেই মানসিংহকে অতি ভীরু, কাপুরুষ, নীচাশয়ের ন্যায় গুপ্তভাবে হত্যা করিতে 
কতসম্কক্প হইলেন। একদা আকবর এক প্রকার “মাজন” প্রস্তত করিয়া মাঁনসিংহের 
জন্য তাহার অর্ধভাগে বিষমিশ্রিত করিয়া রাখিলেন। কিন্তু দৈবের বিচিত্র গতি! 
মোগলসম্রাট বুঝিতে না পারিয়া অবশেষে সেই বিষাক্ত মাজনই আঁপনি ভোজন করিয়া 
ফেলিলেন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত অচিরেই বিহিত হইল। নিরপরারথী, বিশ্রন্ধ ও উপকারী 
ব্যক্তির অনিষ্টসাধন করিতে গিয়া আপনীর ঈর্যাবহিতে অবশেষে আপনিই বিদগ্ধ হইলেন ! 
আকবর যে প্রৃতিষ্বার! গ্রশোদিত হইয়া সেই পিশাচোচিত কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, 
এবং সেই প্রবৃত্তি যে কোন্ সুত্র হইতে উদ্ভৃত হইয়াছিল, আমরা তাহার বিষয় এইমাত্রই 
উল্লেখ করিলাম। ভাল মানিলাম, সে ুত্র প্রকৃত, মানিলাম রাজ! মানসিংহ প্রকৃত 
উত্তরাধিকারী সে্িমের পরিবর্তে আপন ভাগিনেয় খোঁসরুকে মোগলসিংহাসনে কিন 

* 



৩১৮ . ব্াজস্থান। 

করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ) কিন্তু তীহা বলিয়া আকবরের ন্যায় নরপতির কাগুরুযোচি 
তদ্প জঘন্য পাশব কার্ধ্য হস্তার্পণ কর! কি উচিত? কেন, তিনিত প্রকাশ্রূপে মানসিংহের 

কার্যের প্রাতিকুলতাচরণ করিতে পারিতেন, সম্মুখ সংগ্রামে তাহার অভীষ্টসিদ্ধির পথে 
প্রতিরোধ স্থাপন করিতে সক্ষম হইতেন; তবে তিনি আত্ম সম্মীনগৌরবে জলাঞ্জলি দিয়া-_ 
আপনার বিমল যশোভাতি স্বহস্তে কলঙ্কিত করিয়া সেই হীনজনোচিত- হুকর্ম্ের অনুষ্ঠান 
করিঙলন কেন 1__কে বলিতে পারে তাহার হৃদয়ে আর কি ভাব সংগুপ্ত ছিল *? 
যাহা! হউক, এক্ষণে আমরা মিবারের ইতিবৃত্তে পুনর্ধার মনসংযোগ করিলাম! 

পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইবামাত্র অমরসিংহ স্বরাজ্যের মঙ্গলবিধায়িনী পূর্বতন নিয়মাবলিয 
পুনঃ সংস্কার সাধন করিলেন, ক্ষেত্রসমূহ পুনর্মাপিত করিয়া উপযুক্ত নিয়মান্ুসারে নৃতন 

ধর স্থাপন করিলেন এবং আঁপন সামস্তদিগকে নৃতন নূতন ছুমিবৃত্তি দান করিতে 
জাঁগিলেন। এতত্তিন্ন আরও অনেকগুলি নৃতন নিয়ম ও প্রথা অমরসিংহ কর্তৃক প্রচারিত 

' হুইয়াছিল। তন্মধ্যে উষ্তীশবন্ধনের 1 প্রথাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভতপ্রতিঠিত সেই সমন্ত 
অভিনব নিয়ম ও প্রথার বিবরণ আজিও মিবাররাজ্যের অনেক স্তস্তগাত্রে শিলালিপিতে 
? খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। 

:... দুরদর্শা অমরাস্মা প্রতাপসিংহ যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা! অচিরে ফলবতী হইল 
বি মদাদ্বিনী শাস্তি অমরসিংহের পক্ষে যথার্থই অনর্থের মুল হইয়া ধ্লাড়াইল। পিতার 
'পিতরতম আদেশের প্রতি অনাস্থা স্থাপন করিয়া! অমরসিংহ নিতান্ত আলম্তপরতন্ত্র হইয়া 

শড়িলেন এবং সেই পেশৌলার তীরবর্তী পর্ণকুটারগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া তংস্থলে 
“অমরমহল” নামে একটা ক্ষুত্র প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন । সেই প্রাসাদের অভ্যন্তরে 

ক রক্তমাংসগঠিত অপূর্ণ মানবের হৃদয় কথন না কখনই পাপপ্রবৃত্ি দ্বার! বিলোড়িত হইয়া! থাকে সতা 
সত্য, কপট ব্যক্তিগণ মৌখিক সাঁরল্যের সহিত. লোকের মনোরঞ্জন করিয়া আপনাদের ছুরতীষ্ট সাধন করিয়! 
থাকে ? কিন্তু তাহা বলিয়া যে, সকলেই সেই পাপপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আপন মনুষ্যত্ব ভুলিয়৷ যাইবে, 
তাহ! কখনই হইতে পারে না )-_হইলে মানব ও পশুতে কিছুই প্রভেদ থাকিত না। আকবরও অপূর্ণ 
মানব, স্বীকার করিলাম, তাহার হৃদয় পাপপ্রবৃত্তি দ্বারা সময়ে সময়ে বিলোড়িত হইত / কিন্তু তিনি যে 
আপনার উচ্চতম পদগৌরব ভুলিয়া, মনুষ্যত্ধে জলাঞ্জলি দিয়! এরূপ ঠা 1 ফ্কা্ডের অভিনয় 
করিবেন, একথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হৃদয় হজে প্রস্তুত নহে । আকবন্বের অর্তিম বয়মে মোগলনাভ্রাঙ্জোর 

উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া তাহার সহিত মানসিংহের মনোভঙ্গ হইয়াছিল দত; কিন্তু তাহা বলিয়! যে মানদিংহের 
াহুবলেই তিনি অর্ধেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, যিনি তাহার রাজ্যের স্তত্ত ও অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন 
বাহাকে তিনি আপনার দক্ষিণহস্ত বলয়! শ্লাঘা করিতেন ; কৃতজ্ঞতার পবিভ্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া দেই 
মানসিংহকে যে তিনি বিষপ্রয্লোগে হত্যা করিতে যাইবেন, তাহা ভাবিতে গেলেও হৃদয় মথিত হয়। ধারণা 
আপন! হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ কৃট সমস্তার মীমাংন। করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। অশ্রপশ্চা 
না ভাবিয়! এরূপ 'দুরহ প্রশ্নের মীমাংসা! করিতে যাওয়1 বিড়ম্বনা মাত্র ;-_তাহাতে পবিত্র ইতিহাম়ের বিমণ 
ফলেবর কলঙ্কিত হইয়! যায়। কিন্তু মহাত্মা টড সাহেব বুল্ির তটট্রস্থ সমূহক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বণিয় 
নির্দেশ করিয়াছেন; সুন্তরাং তৎসমূদায়ের উপরেই বা কি প্রকারে অনাস্থা স্থাপন করিতে পারি 7৩71 
কি আকবর যথার্ধই নেই জধঘন্থ পৈশাচিক কার্যে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ? হায় ! মাঁনবচন্ধিত্র কি অদ্ভূত 1 

কি বিচিত্র ! 

1 তাহা “অমরসাহী পাগড়ি” নামে নারি । রাণা এবং মিবারের অনেক দার আ্যাপি তাহ! ধ 

করিয়। থাকেন । 



মিবার। ৩১৯, 

নিকৃষ্ট চাটুকার ও পারিষদদলে পরিবৃত হইয়া তিনি নিশ্চিস্ততাবে কালযাপন: করিতে: : 
্লাগিলেন। কিন্তু সে সুখভোগ তাহার ভাগ্যে অধিক দিন ঘটিয়া উঠিল না।. অযদিনের 

মধ্যেই মোগলসম্তাট জাহাঙ্গিরের প্রচণ্ড রণভেরী মিবারের প্রান্তদেশে বিদ হইয়া 
তাহাকে সেই বিলাস-তন্ত্রা হইতে জাগরিত করিয়া দিল। দিশলিসিংহাসনে অধিরড় 
হইবার চারি বংসরের. মধ্যেই জাহটুঙ্গির অনর্থকর অস্তবিপ্লব সমূহকে নিরাকৃত করিয়া. 

মিবারপতির বিরদ্ধে যুনধযা করিলেন। সেই বিশাল ভারতসাতরাঙ্যের এ প্রন্ত হইতে 
অনয পরন্ত পথ্যন্ত যখন সমস্ত নরপতিই দন্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন, তখন 
কি একমাত্র মিবারপতিই তাহার সম্থুধে উন্নত মন্ত্রকে সগর্কে দণ্ডায়মান থাকিবে: 
যখন সকলেই তীহাকে ভারতের সার্বভৌম অধিপতি বনিয়! স্বীকার করিয়াছে, খন 
একমাত্র রাণাই কি তাহার প্রতিদন্বী থাকিবে? রাণার সহায়সন্বল ও সেনাঁবল কি 

সম্রাটের সহিত সমকক্ষ হইতে পারে ?__তবে তাহার এত দর্প-_এত র্ব--এত, অহঙ্কার রর 
কেন 1 সে দর্প_সে গর্ব-সে অহঙ্কার অবগ্তই চূর্ণ করিতে হইবে | সম্রাট 
পারিষদ্বর্গ উক্তুরূপ তর্কন্বারা, তাহাকে রাণার বিরুদ্ধে ঘোরতররূপে উত্তেজিত করিলেন । . 

রোষোন্সত্ত সম্রাট জাহাঙ্গির আপনার বিশাল বাহিনী সজ্জিত করিয়া মবারের, প্রতিকুরে.. 
প্রচণ্ড বলসহকারে চালিত করিলেন। রত 

রাগ! অম্নরসিংহের উভয়সঙ্কট উপস্থিত। . একদিকে নিক্কষ্ট বিলাস বাসনা ঠাছাকে:.. 
কঠোর কার্যযক্ষেত্রে যাইতে নিবন্তিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, অপর দিকে, শক. 
যশোলিগ্পা তাহার, হৃদয়ের এক প্রান্তে উখিত হইয়া তাহাকে স্বশ্ন পরিমাণে উত্তেি- রা 
করিয়া তুলিল। কিন্তু ছুঃখের বিবয় সেরূপ উত্তেজিত ভাব আর অধিকক্ষণ রহিল না| . 

কোথা! হইতে ছুষ্ট সরস্বতী আমিয়। আবার তাহাকে অবসাদিত করিয়া ফেলিল ! 

ফল্গতঃ অমরসিংহ উভয়সঞ্কটে পতিত হইলেন | তিনি যে কোন্ পথ অবলম্বন 

করিবেন, তাহা, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না । সেইসময়ে কতকগুলি 

হীন চাঁটুকার নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া বলিতে লাগিল “মহারাজ ! 

দ্ধ করিয়া! কি হুইবে? কেন অনর্থক বিপদকে আমন্ত্রণ করিম আনিবেন? যখন 

এই ভারতবর্ষের ঈব হিন্দু কি মুদলমান সকল মৃপতিই মৌগলের প্রচণ্ড বাহুবলে 

পরাহত হইয়া! পড়িয়াছে, তখন আপনি কি মনে, করিতেছেন যে, তাহার বিরুদ্ধ 

দণ্ডায়মান হইতে পারিবেন ? আপনার সেনা ও অর্থবল কোথায়? যদি তাহার 

মহিত স্ধিস্থাপন করিলেই সকল দিক্ রক্ষা হয়, তবে তাহাতে ক্ষতি কি? তাহ! 

হইলে আপনার রাজাধন, গৌরবসন্ত্রম সমস্তই অক্ষুগ্ন থাঁকিবে। . এমন কি হয়ত 

সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়। আপনার রাজ্যবৃদ্ধি ও করিয় দিতে পারেন।” এই সকল ভীরুত্থলত 

হীনজনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী অমরসিংহ্ মনে মনে ঈষৎ ক্ষুপ্ হইলেন ) কিস্ত 

তাহার হায় তখন এত আলম্যপরতন্্র হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার ইচ্ছা হইলেও 

তিনি সেই সমস্ত পাপবাক্যের প্রতিবাদ করিতে গারিলেন না। ফলতঃ তিনি স্বীন্ 
কর্তব্যাবধারণে মিতাস্ত বিমূচ হইয়৷ কালযাপন করিতে লাগিলেন। ভাহাকে দেই 
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. বিষুঢ় ও নিক্ুৎসাহ অবস্থায় কাবাতিপাত করিতে দেখিয়া মিবারের সর্দারগণ দ্বাকুণ 

_ অভিতন্ত হইলেন। তাঁহার! সকলে একত্রিত হইয়া ““অমরমহলে” উপস্থিত হইলেন 
এবং তাহাকে আপতিত বিপদ হইতে উদ্ধার লাভার্থে প্রস্তত থাকিতে অস্কুরোধ 

করিলেন। সামন্তশিরোমণি চন্দীবৎ বীর রাখার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভীমগন্তীরম্বরে 
কহিলেন “মহারা্দ! আপনি কি এইরূপে আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন ;-পিভৃসত্য 

পালন করিবেন? বীরপৃজ্য প্রতাপসিংহের জোস্ঠপুত্র হইয়া আপনি কি এইক্সগে 
আপনার পবিত্র কুলগৌরব অক্ষু্ন রাখিতে পারিবেন 1. ভাবিয়া দেখুন আপনি কোন্ 

কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,__কাহার শোণিত আপনার ধমণী-মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। 
দেশবৈরী প্রচণ্ড মোগলশক্র সর্ধসংহারকবেশে আপনার নন্ুধে দণ্ডায়মান, আপনি 

ছি না শিষকঃ চাটুকার দলে পারত হয় ভীরু, কাপুরুষ ও নির্বীর্য্যের ন্যায় কালহরণ 
করিতেছেন ! আপনার সন্ুখে চক্ষের উপর ছুরাচার মুসলমানগণ আপনার রাজ্য 
ছারখার করি দিক আপনার প্রজাদিগকে নিপীড়ন করিবে, রাজপুতের জীবনের 
্ীবনম্বরূপিণী রাজপুত মহিলাদিগকে কলম্বস্পর্শে কলফ্িত করিয়া! দিবে; আপনি 

এ তাঁহা কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে সহ্য করিবেন ! ধিক্ আপনার রাজ্যে--ধিক্ আপনার 
. যো ফিক আপনার উচ্চতম কূলগৌরবে ! যদি পিতৃপুরুষগণের পবিত্র শুত্র ষশোভাতি 
অধ রাখিতে না "পারিবেন, তবে এই পবিত্রতম শিশোদীয় কুলে কেন জন্মগ্রহণ 
নর যিমীছিলেন?, 

"বীরবর শালুদসর্দারের এই তেজস্থিনী বক্তৃতা! গুনিম্া৷ উপস্থিত টি হৃদয় 
_ধোরতর প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিল; কিন্তু ছুঃথের বিষয় তাহাতে রাঁণ। অমরসিংহের 
জড়তাৰ অধুমাত্রও বিদুরিত হইল না! ! দারুণ রোষ ও অভিমানভরে চন্দাবৎ বীরের 

_ সর্বাঙ্গ প্রজলিত হইয়। উঠিল। সভাগৃহের যন্ুখতাগেই একখানি মুরোপীয় ন্দৃস্ত 
প্রকাণ্ড দর্পণ স্থাপিত ছিল। রোষতপ্ত শানুন্বা সর্দার নিকটে আর কিছু না৷ দেখিয়া 
গালিচার কোণস্থিত একটা বৃহৎ শিলাথও লইয়া প্রচণ্ড তেজে সেই দর্পণের প্রতি 

নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই শোতনীয় মুকুর অচিরেুর্ণবিচূরণিত হইয়া 
গেল। তদন্তর ন্দাবৎ বীর অমরসিংহের দক্ষিণ বাহু ধারণ পূর্বক " ৎ তাহাকে 

রাজাসন হইতে নিয়ে অবতারিত. করিলেন এবং তীব্র অথচ গম্ভীরম্বরে বলিয়া 
উঠিলেন “সর্দারগণ! শীদ্র অঙ্গে আরোহণ করিয়া! গ্রতাপসিংহের পুক্রকে কলঙ্ক হইতে 
রত শানুম্বপতির এইরূপ আচরণে রাপা মনে মনে দারুণ অভিতপ্ত হইলেন; 
বং তাহাকে “রাজদ্রোহী” ও “রাজাবমানকারী” বলিয়া বারবার তিরস্কার করিলেন; 
বিনা সর্দার তাহাতে তিলমান্রও রঘলীড়িত হইলেন লা। তাহার 
বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে, নিজ কর্তব্যমাধনের জন্য. তাহাকে সেইক্সপ কার্ধয ক্করিতে 
হইয়াছে? স্থতরাং তাহাতে তাহার দোষ কি? বাস্তবিক শানুহা'তি দিল কর্তবাই 
পালন করিয়াছিলেন। তিনি যদি সেরূপ উপায় অবলম্বন না করিতে, তাহা হইলে 
অমনসিংহের যে, শোচনীয় ছর্গতি সংঘটিত হইত, তাহা অনায়াসেই অঙগমান করা! যাইতে 
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গারে। তার সমতিব্যাহারী সর্দারগণও তীয় কর্তবযপরায়ণতা দেখিয়া সাতিশয় সং 
হইয়াছিলেন। তাহারা সকলে চন্দাব বীরের সহিত একমত হইয়া নর গাঁকে 
অ্বারোহণ করিতে কহিলেন। রাণীর হৃদয়ে তখনও রোযানল দারুণ তেজে ্রজ্জলিত। দে 
রোষানল সম্বরণ ও তাহার প্রতিবিধান' করিতে ন1 পাঁরাতে, তাহার অপাঙ্গ দিক 

অনর্গল অশ্রবিন্দু নিপতিত হুড জাগিল। তিনি নে অশ্রজল কিছুতেই সম্বরণ 
করিতে পারিলেন না। কিন্তু কিয়দদূর গমন করিয়াই তিনি অনেক পরিমাণে প্রক্কৃতিস্থ 
হইলেন। মিবারের তেজন্বী সর্দার ও সামস্তগণ তাহার সেরূপ মনোবিকারের প্রতি 
আদৌ লক্ষ্য না করিয়া সদলে পর্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। অধুনা 
মিবারের যেস্লে জগন্নীথদেবের একটা মন্দির স্থাপিত রহিয়াছে, রাণ! অমরসিংহ সেই স্থলেই, 
আসিয়। আপনার ঘোর মনোবিকার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। ক্রমে তাহা 
ভ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল) তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সেবিষয়ে তিনি. আপনিই 
সম্পূর্ণ অপরাধী । এই সকল চিন্তা ভাহার হৃদয়ে উদিত হওয়াতে রাপা স্বীয় ব্যবহার সবর 
করিয়। মনে মনে আপনাকে শত সহজ ধিক্কার দান করিলেন। অনতিবিলদ্ষেই মিবায়ের 
বর্তমান অবস্থার নিবিড় প্রতিচছয়া রাখার মানসদর্পণে প্রতিফলিত হইল) প্রচণ্ড শক্ত 
করাল বেশে শিয়পরে দণ্ডায়মান । শিয়োদীয়কুলের যে গৌরবসন্ত্রম রক্ষ। করিবার জন্য 
রাগা প্রতাপমিংহ দীর্ঘকাল ধরিয়া তত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, সে গৌরব-সন্ম: আজি 
ব্যাহত হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইহাতে কি রাশার নিশ্চিন্ত থাকা কর্তব্য বু: রা: 
রি পারল বে. বলাম রা ধা দি তি যা কার 
কিন্ত যাহ! হইয়। গিক়্াছে, তাহা নিরাক্ৃত করিবার আর উপায় নাই। এক্ষণে 
উৎসাহ ও উদ্দীপন ভিন্ন উপস্থিত সঙ্কট হইতে উদ্ধারলাভের উপায়্াস্তর নাই। যে 
বশপসংখ্য 'সৈম্ত তাহার সহায়তা করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ঘ হইতে যাইতেছে, 
তাহাদের হ্বয অপীম উৎসাহে প্রোৎসাহিত; কিন্তু সেই প্রোৎ্সাহিত ব্বদয় যদি 
রাগার উদ্দীপন! প্রাপ্ত হয়, তাহা হুইলে যে, তাহা শতগুগে উত্তেজিত হুইয়। উঠিবে, 
তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। বল! বাছুল্য যে, রাণ! অমরসিংহ তাহ! বুঝিতে 
পারিলেন। বুঝিতে পারিয়া তিনি নিশ্চিন্ত রহিলেন না । আত্মকৃত অপরাধের 
জন্য সকলেরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া! তিনি আপন গু্ষ মর্দন করিতে করিতে 
শানুন্বপতিকে বলিলেন, “শানুন্ব সর্দার! আপনি শিশোদীয়কুলের যথার্থ হিতকারী) 

এজন্য আপনার নিকট চিরক্কৃতজ্ঞতা-পাঁশে আবদ্ধ রহিলাষ। প্রভাপদিংহ লীলাসম্বরণ 
করিয়াছেন; কিন্তু প্রতাপসিংহের পুত্র এখনও দীন্বিত আছে, চলুন সমরাঙ্গণে 

শত্রসম্থুখে চলুন, দেখিবেষ অমরসিংহ প্রভাপসিংহের উপযুক্ত আত্মজ কি না।” রাখার 
উৎসাহর্শনে সাষস্ত, সর্দীর সৈনিকদিগের হৃদয় আরও দ্বিগ তেজে প্োখযাহিত 

ইইয়া উঠিল। সকলে হৃদয়োত্েজক সিংহনাদ ত্যাগ করিয়া রণবাদ্যের গগনব্দারী 
শাদে মিবায়ের গিরিপ্রদেশ কাপাইতে কাপাইতে শত্রসেনার সম্মুখীন হইলেন। শককুল 
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তখন দেবীর নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। রণোন্সত্ত রাজপুতগণ অপ্রতিহত 
প্রভাবে একবারে সেই দেবীরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া! তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিলেন | খাঁখানানের ভ্রাতা মোগলসেনাদলের অধিনেতৃত্বে নিযুক্ত ছিল.। 

রাজপুতদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া দে অচিরে ত্তাহাদিগের অভিমুখে আপন 
_ সেনাদল, পরিচালিত করিল । সেই দেবীর-পর্ধতপ্রদেশের প্রশস্ত গিরিবন্বের 
উপরিভাগে হিন্দমুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রাজপুতগণ রাণা! অমরসিংহের উদ্দীপনায় 
উন্মাদদিত হইয়! স্বদেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য বিশ্ময়কর বীরত্বের সহিত যুদ্ধ 

করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়পক্ষ অতিভয়াবহ সংগ্রাম করিল; উভয়দলে 
অনেক ,সৈনিক নিপাতিত হইল। কিন্তু শীঘ্র কোন পক্ষেরই জয়পরাজয়ের কিছুই 

মীমাংসা হইল না। মধ্যাহৃকাল অতীত। দিবাকর মধ্যগগন পরিত্যাগ করিয়া 
শ্চিমদিকে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতেছেন; কিন্তু তাহার প্রথরতার কিছুমাত্র হাস 

| নাই। তীহার প্রচণ্ড তেজ তখনও প্রদীপ্ত অনলকণা! বর্ষণ করিতেছিল। মোগলের 
 কামানসমূহ বিকট গর্জন করিয়া নিবিড় ধূমপটল দ্বারা সেই জলন্ত ও দীপ্যমান্ মার্ভণ্ডের 
প্থর ময়খমাল! আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল । যেন প্রলয়পয়োদজালে সমগ্র ভূবন 

সমাচ্ছন্ন। মুহূর্তের জন্য কিছুই নয়নগোচর হইল ন1। রণবীর রাজপুতগণ দেই 
রি ভেদ করিয়া হ্থায়ন্তস্তন সিংহনাদের সহিত মোগলদিগের দিকে অগ্রসর 
হইতে: লাগিলেন | তাহাদের সে প্রচণ্ড গভি প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া 
মৌগলটৈনিকগণ রণে ভঙ্গ দিয় চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তন্মধ্যে অধিকাংশ 
সৈনিকই বিজয়ী রাজপুতদিগের হস্তে নিপাতিত হইয়! প্রাণত্যাগ করিল । ' এইরূপে সমস্ত 
দিবস ঘোরতর যুদ্ধের পর রাণ! অমরসিংহ বিশাল যবন-রাহিণীর উপর জয়লাভ করিয়া 

সগৌরবে স্বনগরে প্রত্যাগত হইলেন । 
সম্বৎ ১৬৬3 (থৃঃ ১৬০৮) অবে প্রসিদ্ধ দেবীর-ক্ষেত্রে উক্ত মহাঁসমর সংঘটিত হইয়াছিল । 

যে রণবিশারদ রাজপুতবীরগণের অদ্ভূত বিক্রমপ্রভাবে মুসলমান সেনা পরাভূত হয়, 
তাহাদিগের মধ্যে রাণার পিতৃব্য বীরবর কর্ণই বিশেষ পরাক্রাত্ত। তীহারই অপূর্ব 
বাহুবল ও স্থন্দর রণকৌশলের গুণে অমরসিংহ জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। উক্ত 
বীরবর কর্ণ হইতেই বিশাল কর্ণাবৎ গোত্র সমুস্ূত হইয়াছে । রাজপুতের বাহুবলে অসীম 
মোগল-অনীকিনী পরাভূত. হইল বটে ) কিন্তু তাহাতে মোগলসম্রাট কিছুমাত্রই নিকৎসাহ 
হইলেন না) বরং সে পরাজয়ে তাঁহার প্রচণ্ড বিদ্বেষবহি ও যুদ্ধপিপাসা! যেন শতগুণে 
প্রচণ্ড হইয়া উঠিল । . এক বৎসর পরেই সম্বৎ ১৬৬৬ অবের বসস্তকালে তিনি আবার 

একটা ভীষণতর যুদ্ধের আয়োজন করিয়া আবহুল্লা নামক সেনীপতির অধিনেতৃদে 
মোগলবাহিনী চালিত করিতে আদেশ করিলেন। মোগল সেনাপতি আবহুল্প। আপনার 
বিশাল সেনাবল দর্শনে মনে মনে অসীম আশ! পৌঁধণ করিতে করিতে রাণা অমরসিংহকে 
আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। রাণাও তাহার” আক্রমণ ব্যর্থ করিবার উদ্দেশে 
সদলে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। রণপুর নামক প্রশত্ত গিরিবর্তে উভ্য়দলে পরষ্পরের 
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সন্থুখীন হৃইয়। দণ্ডায়মান হইল। ক্রমে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়া! গেল। রণবিশার তের 

রাজপুত বীরগণ স্বদেশ-প্রেমিকতার পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অস্ভুত বিক্রমনহকারে 

চস ভেদকরিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তাহাদের চেষ্টা রি ফল 
হইল। মোগলদিগের বিরাটব্যুহ ছিন্নভিন্ন করিয়া! মোগল সৈন্যকে দলিত, বিজিত ' 
উৎসাদিত করিতে করিতে তাহার ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রায় সমগ্র 
মোগলসেনাই নিপাতিত হইল । অতি অক্পসংখ্যক সৈন্যই প্রাণ লইয়া যুন্ধক্ষেত্র হইতে 
পলায়ন করিতে পারিল। ফাস্তুনমাদের সপ্তম দিবসে * এই ভীষগতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল । 
সেই দিবস শিশোদীয়কুলের নির্বাণোম্থখ তেজোবহ্ি একবার প্রচণ্ড তেজে প্রচ্জবলিত 
হইয়া উঠিল ) মিবারের গৌরবগরিমা একবার জলন্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া এক. 
অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। সেইদিন গিহেনাটকুলের বীরত্ববিম্ব,রণের একটা প্রসিদ্ধ 
দিন। সেইদিন গিহেলাটকুল-কেশরী বীরবর বাপ্লারাওলের লোহিত বিজয় বৈজয্তী অমে 
দিনের পর আর একবার বিশাল গদবার-রাজ্যের চতুঃসীমায় সমূদ্যত হইয়াছিল। যে কতিপর 
রাজপুত বীর স্বদেশ-প্রেমিকতাঁর পবিত্রমন্ত্ে দীক্ষিত হইয়া সেই দিন-_সেই পুণ্যতীর্থ_ 

রণপুরক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিয্বাছিলেন, তাঁহাদের নামাবলি স্বদেশ-প্রেমিক রগ দে রর. 

পবিত্র তালিকায় স্থান পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য 11 ৪২৪ 
দেবীর ও রণপুর মিবারের অন্যান পুণ্যতীর্থের সায় অতি পবিত্রস্থল বলিয়া পরি বিজ 

সেই দুইটা যুদ্ধক্ষ্রতেই উপযুণপরি পরাজিত হওয়াতে সম্রাট অতিশয় শঙ্কিত হুইলেন:।. 
কতিপয়মাত্র রাজপুত কি প্রকারে যে, তাহার বিশাল অনীকিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করিল, 
তাহ! তিনি কিছুতেই বুঝিয়া! উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহাঁতে তিনি অধুমানেও 
নিরুৎসাহ হইলেন না । সেই পরাজয়ের বৃত্তান্ত যতই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
ততই তাহার রোষ ও জিঘাংস1 ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইতে লাশিল। এবার তিনি 
একটা প্রচণ্ড সেনাদল সজ্জিত করিতে কৃতসন্বর্ হইলেন। সেই প্রচণ্ড সেনাদলকে 

মিবারের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিবার পুর্বে সম্রাট জাহা্গির একটা নৃতন কৌশল 
অবলম্বন করিয়া রাণার বলক্ষয় করিবার আয়োজন করিতে লাঁগিলেন। সম্রাট যে, 

হিন্দুদিগের বদ্ধমূল সংস্কার বিলক্ষণ বিদিত ছিলেন, তাঁহার সেই কৌশলের বৃত্তান্ত 
শ্রবণ করিলে সম্পূর্ণ প্রতীত হইতে পারিবে । কিন্ত তাহার দে কৌশল আদৌ সুফপ্রদ 
হয় নাই। রাণার সহায়বল ক্ষয় করিবার অভিপ্রায়ে সম্রাট জাহাঙ্ষির চিতোরে আর 

* ফোরস্তাগ্রন্থে অন্য সময়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত পুস্ত্ষে বর্ধিত আছে যে, ক্ষুরমের 

দ্ধ যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বেই উক্ত সমরব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ফেরিস্তার উক্ত বিবরণ 
যে, কতদূর মতা, ত্িষয়ে মহাস্মা। টড সাহেব সন্দেহ করিয়াছেন। 
. 1 সেই সমস্ত রাজপুতবীরের নাম নিয়ে প্রকটিত হইল। দেবগড়ের ছুদো নঙ্গাবৎ ) নারাধণদাস : 
হরযামল ; ইশকর্ণ । /-ইহায়া সকলেই শিশোদীয় এবং প্রথম শ্রেণীর সর্দার। শক্তাবৎ সর্দার ভণসিংহের 

পুজ পুরর্মল ; রাঠোর হরিদাস ; সপ্ত্িপতি বাকা ভুত ; কহিরদাস কচ্ছাবহ । বৈদলার চৌহান কেপবদাস ; ৃ 
মুক্দদাস রাঠোর এবং জয়মলোট । 



৩২৪ রাজস্থান 

একজন রাজপুতকে “রাণী” নাষে অভিষেক করিলেন । সেই রাজপুতের নাম সাগরজি | 
, সাগরজীর বৃত্বাস্ত ইতিপূর্বে প্রকটিত হইয়াছে | . এই পাষণ্ড রাজপুতকুলাঙ্গীরই 
৪৯৯৬ নউিধুর রিয়াছিল। জাহাঙ্গির সহ 
সাখ্বরজীকে অভিষেক করিয়া! রাজবেশ এবং থক্জে সুসজ্জিত .করিয়। দিলেন তদনস্তর 

পা একটী মোগলসেনাদ। রা রক্ষিত হইয়া! চিতোরের ধ্বংসরাপির মধ্যে 
রি ছর্র্য মুসলমানদিগের কঠোরতম প্রগীড়নে চিতোরের 

পুর্ব সৌন্দরধ্যগৌরব যদিও অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়া! পড়িয়াছিল, তথাপি তাহ! 
ষে হ্ন্নপরিমাঁণে অবশিষ্ট ছিল, তাহাও সামান্য নহে । সাঙ্ক্যগগনের শেষ রশ্মিরেখার 
থান মেই প্রণক্টগৌরবের ক্ষীণ অবশেষ বর্ণন করিয়া! স্তার টমাস রো-নামা প্রসিদ্ধ 
ইংরাক্ুত রাজ্জী এলিজাবেথের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা! পাঠ করিলে 
বাক্স হইতে হয় *। 

 রাঁজপুতকুলাঙ্গার সাগরজী আপনার পিভপুরুষদিগের প্রপট্ট সৌয়বের ধবংসরাশির 
উপর জর সিংহাসন স্থাপন করিলেন । ্গ্ধমরুশ্মশান তুল্য চিতোরপুরী একপ্রকার 
অধবষ্টপূর্ঘ সৌন্দর্যে স্থশোভিত হইল । কিন্তু সম্রাট যে আঁশ হৃদয়ে পোষণ করিয়। 
আগরীকে চিতোরে অভিষেক করিলেন, তাহ! আদৌ সফল হইল না। কেননা! কোন 
'মিবারধানীই রাঁণা অমরসিংহের পক্ষ পরিত্যাগ করিল না; কেহই একবার কৌতৃহলের 
বশর; হইয়াও সাগরজীকে দেখিতে আদিল না । অতি কষ্টে, বিষম মনোবেদনায় 
তস্য নিপীড়িত হইয়া হতভাগ্য সাত বৎসর কাল চিতোরে অরস্থিতি করিল । আপনার 

ছরবনথাদর্শনে সে আপনিই মনে মনে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইল। যে চিতোরপুরীকে তাহার 
পূ্বাপুরুষগণ আপনাদিগের বাহুবলপ্রভাবে হস্তগত করিয়াছিলেন, আজি একজন ষবনের 
অনুগ্রহে সে তাহাতে অভিষিক্ত হইল। অভিষিক্ত হইয়াই বা কি ফলোদয় হইল? 

%* “চিতোয একটী প্রাচীন মহানগরী । ইহ একটী কঠিন পর্বতের শিয়োদেশে গ্বাপিত,_-চারিদিক 
দশ মাইল ব্যাপী প্রাচীরদ্বার। পরিবেহিত | আজিও ইহাতে শতাধিক তগন দেবালয় এবং অনেকগুলি মনোরম 

প্রাসাদ পরিলক্ষিত হইয়| থাকে । এই সমস্ত দেবালয় ও প্রাদাদবাটিকা আজি সম্পূর্ণ বিধ্বপ্ত বটে; কিন্ত 
দেই ধ্বংসরাশির মধা হইতেও ইহাদের প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধো 
প্রস্তরোৎকীর্ণ অসংখ্য সুন্দর নুদর স্তস্ত হুশৃঙ্খল ভাবে সংস্থাপিত। পর্ধযবেক্ষণন্বারা ইংরাজগণ যতদূর অনুমান 

করিতে পারেন, তাহাতে নিশ্চর বোধগম্য হইতেছে যে, চিতোয়ের মধ্যে অন[ম লক্ষ প্রস্তর বাঁটিকা আছে। 
নগরের উপরিজ্কাগে আরোহণ করিবার কেবল একটী মাত্র সোপান 'জাছে ; দেই সোগাঁন কঠিন গিরিগাত্রে 
থোদিত 7 সেই সোপানে আরোহণ করিতে হইলে ক্রমান্বয়ে চাটা দ্বার অতিক্রম করিতে হয়। চিতোরের 

বর্তমান অধিবাসিবৃন্মের মধ “জুম* ও “ওহিম? এবং বন্ত গণ্ড ও পক্ষিগণই প্রধান । শ্রীবৃদ্ধির সময় চিতোরের 
যে সৌনর্ঘ গৌরব ছিল, আজি ইহার বিপুল ধ্বংসরাশির ধা হইতে সেই সৌনরধযগৌরবের শশ্টপ্রতিচ্ছায় 
প্রতিফলিত হইতেছে । ভারতবর্ধায় জটনফ নৃপতি 'রাপার' দিকট হইতে ইহা বিজিত হইয়্াছিল। দেই 
নিজিত হিন্দু নরপতি এবং ভাহার বংশধরগণ সেইসময় হইতে নগরী পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ গিরিপ্রদেশের 
অস্ত্রে বাস করিতে বাঁধ্য হইয়াছেন । আকবর পাপা (যে স্াটের শাসদকালে আমি এতৎ প্রদেশে 
উপস্থিত ছিলাম, . ভাহারই পিতা) ইছা হাক সিট হইতে জয় করিয়াছিশেস। দীর্ঘকালব্যাপী 
অধরোধের পর নগরবামিগণ অনাহারে মৃতপ্রায় হইলে জাকবর 'এই নগরীকে হস্তগত করিতে গারিয়াহিেন। | 
সেরূপ ঘটন! ন। হইলে, তিনি কখনই চিতোর গয় করিতে পারিতেন না 1৮ 



যিবার। ৬২৫ 

পদে পদে সজাতীয়গণের স্ব ও বিদ্বেষ-বিষ পান করিয়! জীবন ধারণ করিতে হইতেছে 

তাহার আপনার সামর্থ্য নাই, স্বাতন্ত্য নাই, স্বাধীনতা নাই। মোগলসম্রাটের প্রসাদ 
ভোগী হইয়া সেই দিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছে, আবার সেই রূপেই তাহা রক্ষা করি 
হইবে। তবে তাহার এ সিংহাসনে লাভ কি ?--ইহাত কেবল বিড়ম্বনাঁমাত্র । এইকধপ ্ 
নানাপ্রকার চিন্তায় নিরন্তর নিপীড়িত হইয়া! হতভাগ্য সাগরজি মুহূর্তের জন্ সুখ 
অনুভব করিতে পাইত নী । সে কোথায়ও একদও ধরিয়া স্থির থাকিতে পারিত না! । 
চিতোরের যে বস্তু সে দেখিতে পাইত, তাহাতেই তাহার হৃদয়ে নান! যন্ত্রণাময়ী চিন্তার 

উদয় হইত। সেই কল চিন্তার বিষদংশনে সে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িত) আপনার 
কাপুরুষত। ও রাজসম্মীনকে শতসহত্র ধিক্কার দান করিত । গৃহের অভ্যন্তরে শাস্তিসন্ভোগ র্ 

করিতে পারিত না বলিয়া, সে সময়ে সময়ে মৌধশিরে আরোহণ করিত; কিন্ত 
হতভাগ্যের কোথাও শাস্তি নাই। ছাদের উপরে যাইলেও তাহার যন্ত্রণা দ্বিগুণিত হইয়! 
উঠিত। সেই উচ্চ মৌধ-শিখর হইতে যখন. চিতোরের গৌরবস্তস্তগুলিকে' দেখিতে 

পাইত, তখন তাহার আর সংজ্ঞা থাকিত না চারিদিক শূহ্ময় এবং সমগ্র সংসার অন্ধতম | 
নরক-কুপ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তাহার পূর্বপুরুষগণ হিনদুবিদ্বেষী নৃপতির স্উপর জয় 
লাভ করিয়া সেই সকল গৌরবন্তসত স্থাপন করিয়াছেন, তৎ সমুদায়কে অন্ন রাখিবার জন্য. 
কতবার আপনাদিগের হৃাদয়শোণিত অক্নানবদনে নিঃসারিত করিয়াছেন; কিন্ত আজি কিনা | 
সে সেই সকল গৌরবন্তস্তকে কলঙ্কিত করিয়া আপন পিতৃপুরুষদিগের পবিত্র যশ্োভাঁতি 
মলিন করিবার উদ্যোগ করিতেছে! ইহা কি সামান্ত পরিতীপের বিষয় ! এই পরিতীর্গে 

হতভাগ্য সাঁগরজির হৃদয় অনুদিন বিদগ্ধ হইতে লাগিল। সে যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ 
করিত, সেইদিক হইতেই যেন পিতৃপুরুষদিগের ভ্রকুটি দেখিতে পাইত) যেস্থলে গমন 
করিত, যেন তাহাদিগের অসংখ্য মুণ্ড পদদলিত করিয়া যাইত । এইরূপ অগণ্য 
বিভীষিকায় নিরন্তর নিপীড়িত হইয়। সাগরজী একবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়। উঠিল । ভ্টগ্রস্থে 

বর্ণিত আছে যে, যে সময়ে তাহার হৃদয় উক্তব্ূপে আলোড়িত হইয়াছিল, সেই সময়ে 
একদা গভীর নিশীথকালে ভীমাকার ভৈরব তাহার নয়নসমক্ষে আবিভূ্তি হইয়া! কক্শিশ্বরে 
বলিয়াছিলেন “ছুরাচার। রাজপুতাধম ! এ পাপরাজ্য এখনই পরিত্যাগ কর, নতুবা! তোর 
কিছুতেই মঙ্গল হইবে না1” যাহ] হউক, যে কারণ বশতঃই হউক, অনুতপ্ত লাগরজী 
চিতোরপুরীতে আর থাকিতে পারিল না। সে আপনার ত্রাতু্পুত্র অরসিংহকে আহ্বান 
করিয়। চিতোরের রাঁজাতার সমস্তই তৎ্করে সমর্পণ করিল এবং বিষময় দায়িত্ব হইতে 

নিষতি লাভ করিয়া বিজন কন্ধর * গিরিশৃঙ্গে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল । কিন্ত 
তাহাতেও সে শাস্তিলাভ করিতে পারিল না । কিছুকাল পরে সম্রাটের অনুমতিক্রমে 

সে রাজসভায় উপস্থিত হইলে, জাহাঙ্গির তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করেন। সেই 

কঠোর তিরস্কার বিষপিদ্ব তীব্র শরজালের ন্যায় তাহার অন্ুতাপদদগ্ধ হৃদয়ে প্রবেশ করিল। 
* কদর একটা বিচ্ছিন্ন শৈন। ইহা গার্ভী ও চম্বলের লক্গমন্থল এবং প্রশিদ্ধ 5৮ মধ্যব্া 

বিবৃত তুভাগে অবস্থিত । 



৩২৬ রাঁজস্থান। 

তীয়ণ যন্ত্রণায় সে একবারে অধীর হইয়া পড়িল এবং সেই সভাস্থলেই সর্বসমক্ষে আপন 
ছুর়িকাঘারা হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়। সম্রাটের চক্ষের উপর প্রীণত্যাগ করিল। এইরূপে 
স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইল * | মাতা বস্থমতী একটা 
গুরুতর পাপভার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। 

অমরসিংহ ্ীয় পিডৃপুরুষদিগের পবিত্র লীলানিকেতন চিতোরপুরী পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন; 
কিস্তু তাহার সহায় নাই__সম্বল নাই। তবে কিসের সাহায্যে সেই চিতোরপুরীকে রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইবেন ? যাহা হউক, চিতোর পুনঃপ্রাপ্ত হইয়। তিনি যে আনন্দ উপভোগ 

করিয়াছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাহা! হইতে বঞ্চিত হইলেন; সেই সঙ্গে প্রাণাদপি 
গরীয়সী স্বর্গীয় স্বাধীনতাঁও চিরকালের জন্য হারাইলেন। রাগা যদ্যপি সেই চিতোরের 

উপরই অধিক পরিমাঁণে নির্ভর না করিতেন; ষদি গিহেলাঁট বীরগণের চিরপ্রথী অবলম্বন 
পূর্বক সর্কটকালে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পর্বতগ্রদেশের দুর্গম নিলয়ে আশ্রয়গ্রহণ 
করিতেন, এবং তাঁহার মধ্যতাগ হইতে শক্রুদিগকে নিপীড়ন করিতেন, ভাহা হইলে বোধ 
হুয় তিনি সেই স্বাধীনতা-রত্ব হইতে বঞ্চিত হইতেন না) বোধ হয় তাহা হইলে তিনি 
সর্ব্থাস্ত হইয়াও আপনার বীরপুজ্য পিতার ন্যায় গৌরবের সহিত জীবন যাপন করিতে 
পাঁরিতেন। কিন্তু তাহ! হইল না । দূরদর্শী অমরাস্মা প্রতাঁপসিংহের ভাবীদর্শন অচিরে 

'ক্কার্ধ্যে পরিণত হইল; অচিরে গিহ্লাটকুলের পবিভ্রতম অমূল্য স্বাধীনতা-রত্ব চিরকালের 
অন্য অপহৃত হইল! চিতোরনগর পুনঃপ্রাপ্ত হইলে রাখা অমরসিংহ মিবারের অন্ন 
'অশীতি দুর্থ ও নগর হস্তগত করিতে সক্ষম হইলেন। সেই সকলের মধ্যে অস্তলা ছুর্স 
ধেরূপে তাহার হস্তগত হইয়াছিল, তদ্বিবরণ এস্থলে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ 

হইতেছে; সুতরাং আমরা তাহা প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । উক্ত গিরিছুর্গ 
জয়-কাঁলে মিবারের দুইটা শ্রেষ্ঠ সামন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘটিত 

হইয়াছিল, সেরূপ আর কখনও হয় নাই। 

জাহাঙ্গিরের ভীষণ তৃতীয় স্গরোদ্যোগবৃত্তাস্ত অবগত হইয়! রাঁণা' অমরসিংহ বথাসাধা 

সেনাবল উপচয় করিতে লাগিলেন ; কিন্ত মৌগলদিগের আগমনের বিলম্ব দেখিয়া তিনি 
আরও কয়েকটা নগর ও পল্লী মোগলগ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে মনস্থ করিলেন। 
ু্ধষাত্রার সমস্ত আয়োজন স্থির হইয়াছে, এমন সময়ে সেনাদলের সমুখ-রক্ষণভার লইয়া! 
চন্দাবৎ ও শক্তাবতদিগের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ সমুভূত হইল। চন্দাবৎগণ জ্যেষ্ঠ, এতদিন 
তাহারাই সেই সম্মান সম্ভোগ করিয়া আসিতে ছিলেন; কিন্তু শক্তীবৎগণ প্রচুর 
পরাক্রমশালী হওয়াতে আপনাদের বিক্রমোৎকর্ষের হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া! “হিরোল” 1 
পরিচালনের ক্ষমত। অধিকার করিতে উদ্যুক্ত হইলেন | রাণাঁর উভয় সন্কট উপস্থিত। 
কোন্ সম্প্রদায়ের হস্তে যে সেই সম্মান সমর্পণ করিবেন, তাহা তিনি কিছুই স্থির করিয়া 

* এই সাগরেরই কুলাঙ্গার তনর স্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক ববন ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল; তাহার নাম 
মহব্বং ধা । জাহাঙ্লিরের শাসনকালে মহব্বৎ খাই সাহসিকতম সেনাপতি । 

1 সেনাদলের মন্দুখতাগকে হিরোল কহে। 



মিবার | ৩২৭ 

উঠিতে পারিলেন না । একদনকে সম্মানিত করিলে অপর দল ক্ষুব্ধ হইয়| তাঁহার পক্ষ 
পরিত্যাগ করিয়া যাইবে । অথচ উভয় সম্প্রদায়েরই আন্ুকুল্য ব্যতীত ভবিষ্যদ-বিপদ 
হইতে নিষ্কৃতিলাভের কোনই সন্তাবনা নাই | তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, 
মনত্রীদিগের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন ; কিন্তু কিছুই স্থিরীককৃত হইল না । তাহাকে 

নীরব দেখিয়া বিবদমান সামন্তদ্য় 'অবশেষে অসির সাহায্যে সেই কুট সমস্তার মীমাংসা 
করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এমন সময়ে রাণা অমরসিংহ আপনার সহুপায় স্থির করিয়! 
উচচৈঃস্বরে বলিয় উঠিলেন, “যে দল অগ্রে অস্তলা ছৃর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে, তাহারাই 

“হিরোল” রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইবে ।” রাণার এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র চন্দাবৎ ও 
শক্তাবত্গণ সকল প্রকার তর্কবিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া অস্তলাছূর্গের অভিমুখে যাত্র! 

করিল। 

রাজধানীর নয় ক্রোশ পূর্ব্বে উক্ত চির অবস্থিত। অন্তল! একটা । দিও 
শীর্ঘদেশে সংস্থিত; ইহার চারিদিক উচ্চ প্রীকারদ্বার৷ পরিবেষ্টিত) প্রাকার পাষাগময়। 
তাহার উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে এক একটা গোলাকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রক্ষকশাল!। 

প্রাচীরের পাদদেশ বিধৌত করিয়া একটী তরঙ্গিনী প্রবাহিতা'। অন্তলার মধ্যস্থলে 
দর্গরক্ষকের অট্টালিকা অবস্থিত ;__সে অষ্টালিকাও পরিখাদ্ধারা পরিবেষ্টিত *। দার, 
অন্যন্তরে প্রবেশ করিবার শুদ্ধ একটা মাত্র দ্বার। দা 
উর রক্কিমরাগে পূর্বমগন রঞ্জিত হইবার পূর্বে বিবদমান সামন্তদ্বয় আপন আপন | 

পেনাদল লইয়া অন্তলাভিমুখে ধাবিত হইলেন । এতদিন তাহার! যে বিক্রমে পরস্পরের 
প্রতিদ্বন্বী ছিলেন, আজি যশোলিগ্মা! কর্তৃক প্রণোদিত হইয়! সেই বিক্রমের প্রকৃত পরিচয় 
প্রদান করিবার জন্য কঠোর কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । অন্তলাহুর্গ যবন কর্তৃক 

অধিকৃত; ধে বীর সেই যবনকে সংহার করিয়া অন্তলা! উদ্ধার করিতে পারিবেন, আজি 

তিনিই গৌরবের হেমমুকুট মন্তকে ধারণ করিবেন, আজি তাহারই হস্তে মিবারের 

সেনাদলের সম্মুখ-রক্ষণ-ভার অর্পিত হইবে | প্রচণ্ড উৎসাহ ও জীগিষা বৃতিদ্বারা 
প্রোৎসাহিত হইয়। আজি মিবারের দুইটা প্রধানতম সামস্তদল মিবারপতির একটী কঠোর 

পণা পরিপূরণ করিতে ধৃতব্রত হইলেন। ভট্টকবি উদাত্তস্বরে বীণা বাঁধিয়া তাহাদের 
মঙ্গলগীত গাহিলেন; রাজপুত মহিলাগণ সেই স্বরে আপনাদের কোকিলকগ্চস্বর ঘিলাইয় 

তাহাদিগকে দ্বিগুণতর উৎসাহিত করিয়। তুলিলেন। 

ুর্ধ্যদেব উদ্দিত হইয়াছেন, তাহার উত্ভিন্ন রশ্মিরারজি চি র্রিকও ক্রীড়া 
করিতেছে) . এমন সময়ে শক্তাবৎগণ অন্তলার দ্বার-সম্মুথে উপস্থিত হইলেন এবং 

শক্রুদিগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু যবনগণ তাহাদের অভিপ্রায় 

বুঝিতে পারিয়া অল্লক্ষণের মধ্যেই সশস্ত্রভাবে প্রাচীরশীর্ষে দণ্ডীয়মান হইল। তখন 

উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে চন্দাবংগণ পথ তুলিয়া একটা প্রকাণ্ড 
17765887558: 

* মহাত্ম। টড সাহেব বলেন যে, সে দুর্গ এক্ষণে বিধ্বপ্ত ; কেবল প্রাচীর ও কয়েকটা সৌধ অদ্যাপি 
দণ্ডায়মান আছে। 



৩২৮ রাজস্থান 

জলাভূমির মধ্যে যাইয়া পডিয়াছিল। সেই ছুর্নির্গম প্রদেশ হইতে বহিগর্ত হইবার 

পথ না পাইয়া তাহারা ইতস্ততঃ. ভ্রমণ করিতেছিল, এমন সমক্ব একজন মেষপালকের 
সহিত সাক্ষাৎ হয়। মেষপালক তাহাদিগের পথ প্রদর্শক হইয়া অল্পকালের মধ্যেই 

অস্তলাহুর্গের সন্থুথে উপস্থিত হইল 1 চন্দাবৎগণ প্রজ্তাবশতঃ আপনাদিগের সহিত 

দাকনির্িত কয়েকখনি সোপান আনয়ন করিয়াছিল । সেই সমস্ত সোপান 
ছুর্গপ্রাচীরে সংলগ্ন করিয়া চন্দাবৎ সর্দার প্রাকারোপরি উঠিতে লাগিলেন । 

কিন্তু ষবননিক্ষিপ্ত গোলকের প্রহারে তিনি সৌঁপানস্থলিত হইয়া! প্রাচীরতলে পড়িয়া 
গেলেন | বিধাতা! তীহার ভাগ্যে হিরোলচালন-ভার লেখেন নাই! ক্রমে উভয় 
দলেরই প্রচণ্ডগতি প্রতিরদ্ধ হইল | চন্দাবৎ ও শক্তাবৎগণ মুহুর্তমাত্র নিরস্ত 

হইয়া! আবার ভীম বলসহকারে শক্রুদিগকে পরান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। 
শক্তাঁবৎ সর্দার একটা প্রকাঁগ রণমাতক্বপৃষ্ঠে সমারূঢ় ছিলেন । উপায়াস্তর না দেখিয়া 

তিনি রুদ্ধ ছুর্ণদ্বার প্রতি সেই গজরাজকে তাড়িত করিলেন ৷ ঘোরতর বুংহননাদ পরিত্যাগ 
করিয়া প্রচণ্ড রণমাতঙ্গ সেই দ্বার প্রতি ভীষণ বলসহকারে প্রধাবিত হইল । কিন্তু তাহার 

কুবাটগাত্রে অগণ্য তীক্ষ লৌহশঙ্ক, সমূদ্যত থাকাতে মাতঙ্গের সকল চেষ্টা বৃথা হইয়া 
গ্রেল। সে কিছুতেই সেই দ্বার ভগ্ন করিতে পারিল না। অনেক শক্তাবৎ বীর সেই দ্বার 

ভগ্ন করিতে গিয়া শত্রহস্তে নিপাতিত হইল; কিন্তু শক্তাবৎসর্দার কিছুতেই নিরুৎসাহ 
হইলেন না । অকন্মাৎ গগনমগ্ডল বিদীরিত করিয়া চন্দাবৎপক্ষ হইতে .ঘোরতর 
জরনিনাঁদ সমুখিত হইল | শক্তাবৎ সর্দীরের হৃদয় কম্পিত হইল! অন্ত কোন উপায় 
না দেখিয়া তিনি আপন মাতঙ্গপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সেই কৰাটগাত্রস্থিত 

তীক্ষ লৌহ কীলকসমূহের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া মাহুতকে উন্মত্ভাবে চীৎকার 
করিয়া বলিলেন “হস্তীকে আমার বিরুদ্ধে তাঁড়াইয়া আন্, নতুবা এখনই তোর মন্তক- 
ছেদন করিব।” গজপাল প্রভুর আদেশ পালন ন1 করিয়া থাকিতে পারিল না । ভীষণ 

অস্কুশতাড়নে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া! হৃদয়ন্তস্তন রবে চীৎকার করিতে করিতে সেই প্রচণ্ড 
গজরাজ কঠোর বলসহকারে দেই রুদ্ধ ছুর্গদ্ধারের উপর পতিত হইল । তাহার ভীষণ 

বেগ সম্বরণ করিতে না! পারিয়! কবাটযুগল থণ্ডবিথপ্ডিত হইয়া! ভাঙ্গিয়া পড়িল; অমনি 

সেই সঙ্গে শক্তাবৎ সর্দার ভূমিতলে পতিত হইয়! প্রাণত্যাগ করিলেন! কিন্তু তাহাতে 
তাহার সৈনিকগণের ভ্রুক্ষেপ নাই 1 দলপতি পতিত হইয়া! পঞ্চত্ব পাইলেন, তাহার শবদেহ 

ভূমিতলে অবলুষ্টিত; তাহারা সেদিকে একবারও দৃক্পাত করিল না; সেই ধুলাবলুষ্টিত 
দেহ পদতলে দলিত করিয়াই তাহারা প্রচণ্ডবেগে উন্ম,স্ত দ্বারপথে হুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল! 
কিন্তু এরূপ অপূর্ধ্ব আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াও শক্তাবৎ সর্দার আপন সম্প্রদায়ের জন্ত 
সেই দিবসের সম্মান লাভ করিতে পারিলেন না।: তাহার সৈনিকগণ অস্তলাছর্গে প্রবেশ 

করিবার পুর্বে তাহার প্রততিদ্ন্দ্ী চন্দাবৎ সর্দারের শবদেহ ছূর্গের উপরিভাগে নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিল। আম্মোৎসর্গ করিবার পূর্বে তিনি চন্দাবংদিগের যে জয়নিনাদ শ্রবণ 
করিয়াছিলেন, ভাহা! সেই সময়েই উখিত হইয়াছিল। শত্রনিক্ষিপ্ত গোলকের প্রহারে 
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চ্দাবৎ সর্দীর ছূর্গতলে পতিত হইলে তাহার অব্যবহিত নির্নপন্ই অপর সর্দীর চন্দাবংদলের 

অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহার নাম “বান্দা ঠাকুর” অর্থাৎ ক্ষিপ্ত সর্দার । ধনসমন্ত 
বীরগণ অতি কঠোরতম বিপদকেও আলিঙ্গন করিতে কুঠিত হয়েন না, আবশ্যক ইইলে 
ধাহারা প্রচণ্ড ব্যাদ্রের সহিতও মললযুদধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ধাহাদের হাদুয্ধে মায়ামমতা 
কিছুই নাই, বান্দাঠাকুর তাহাদেরই অন্যতম । তিনি যেরূপ বীর, সেইরূপ তেজন্বী ও 
নির্ভীক। যখন চম্দাবংসর্দারের শবদেহ ছুর্গের পাদতলে বিলুষ্ঠিত হইল, তখন বান্দাঠাকুর 
একখানি উত্তরীযদ্বারা জড়াইয়া সেই মৃতদেহ আপনপৃষ্ঠে দৃঢ়রূপে বন্ধন পর্ব দুর্প্রাচীরে 
আরোহণ করিলেন এবং হস্তস্থ ভীষণ শেল দ্বারা যবনদিগকে সংহাঁর করিতে করিতে ব্রমশঃ 
অগ্রসর হইয়া সর্দারের শবদেহ অন্তলার ছূর্সশিরে নিক্ষেপ করিলেন । “হিরোল ! হিরোল! 
চন্দীবংগণ হিরোল পাইলেন |” মুহুর্তের মধ্যেই উন্মত্ত চন্দাবৎ জর্দার চীৎকারম্বরে 
এই বাক্য বলিয়! উঠিলেন। অস্তাহূর্গের চূড়ায় চুড়ায় প্রতিধ্বনিত হইয়া ইহা অনস্তগগন 
পথে উিত হইল। তাহাতে সমগ্র প্রকৃতি কাপিয় উঠিল।' বান্দাঠাকুরের প্রচণ্ডবাহুবল 
সমক্ষে মোগলগণ নিপতিত হইল। যে ছুইচারি জন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে 
পারিয়াছিল, তাহারাই রঙ্গ] পাইয়াছিল। মিবারের জয়পতাক অচিরে অন্তলার ছূর্মশিক্ষে 
উদ্জীন হইল *। শক্তাবৎ সর্দার অধোবদনে স্থল লইয়া গ্রত্যাগত হইলেন। “হিরোল”- 
বহনের ভার চন্দাবৎ দলেরই রহিল। এই প্রচণ্ড অস্তর্বিপরবে--এই ভয়াবহ সাশ্রদায়িক 
সংঘর্ষে উভয় প্রতিছৃন্দী পক্ষের অনেকগুলি সৈনিক, সেনানী ও সর্দার অন্তলার ছুর্ণসন্মুথে 
পতিত হইয়াছিলেন। প্রয়োজন বোপে এন্বলে আমরা শক্তাবদিগের উৎপত্তি-বিবরণ 
প্রকটিত করিলাম । 

রাণা উদয়সিংহ সর্বসযেত চতুর্বিংশতি তনয় লাভ করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে শক্তলিংহ 
দ্বিতীয়। শক্তসিংহ আশৈশব অতি তেজন্বী ও নির্ভীক । সেই শৈশবের সুকুমার অবস্থাতেই 
তাঁহার ফৌবনের তেজস্থিতা ও নির্ভীকতার উজ্জল রেখাপাত হইয়াছিল । বর্ণিত আছে, 
শক্তসিংহের কোষ্টিপত্রিক! প্রস্তুত করিবার সময় দৈবজ্ঞ গণন! করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“শক্ত মিবারের কলঙ্বম্বন্ূপ হইবেন ।” দৈবজ্ঞ-কথিত এই ভাবীনির্দেশ যথার্থ ফলবান্ 

হইয়াছিল। বাহা। হউক, রাণা উদয়সিংহ তদবধি শক্তবিংহের প্রতি অত্যন্ত বীতরাগ 

* সঙ্গাৰংদিগের ভটকবি অমরাদ মহাত্মা টড সাহেবের অন্যতম বন্ধু ছিলেন। সাহেব কাহার নিকটে 

যে, একটা গল্প শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহার মর্খ নিয়ে প্রকটিত হইল। কথিত আছে, যখন রাজপুতগণ ৷ 

কর্তৃক অস্তলাছুর্গ বিজিত হয়, তখন ছুইটী প্রসিদ্ধ মোগল সেনাপতি অবহিত মনে মোহিনী “দাবা” খেলায় 
গভীর নিমগ্ন ছিল । দৈনিকগণ তাহাদিগকে আপতিত বিপদের বিষয় বিজ্ঞাপন করিল। কিন্তু তাহারা 
এত ঘোরতর পে মন্ব হইয়াছিল যে, সৈমিকদিগ্নের কথায় কর্ণপাত করিল নাঁ। ক্রমে বিজয়ী রাজ্বপৃতদিগের 
গগনবিদারী জয়নিনাদ ঘন ঘন উত্থিত হইতে লাগিল 7 তখনও সংজ্ঞা নাই ! তাহার! উভয়েই পরম্পরের 

রাজা মারিবার চেষ্টায় ব্যন্ত। অবশেষে রাজপুতগণ ভীষণ বেশে তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়। বধ ,করিতে 

উদ্যত হইল; তখন তাহারা নশ্বচনে নিবেদন করিল, “অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের থেলার শেষ পর্মাস্ত 

অপেক্ষা করুন|”? বাজপুতগণ তাহাতেই সম্মত হইল ; কিন্তু তাহাদিগের খেলা ভাঙ্গিল ন! দেখিয়। তাহারা 

₹তভাগ্যঘ্বয়কে সংহার করিল । : ৃ 
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হইয়াছিলেন ; কিন্তু অপত্যন্সেহের বশীভূত হইয়া তিনি তখন স্বীয় তনয়ের প্রতি কোনরূপ 
অসদাচরণ করিতে পারেন নাই। কিন্ত কালের বিচিত্র গতি। নির্ভীক শক্তসিংহ কালক্রমে 
পিতার চস্কুশূল হইয়াছিলেন। একদা তাহার জনক অপত্যন্সেহ বিসর্জন করিয়া আগন' 
পুজরের শিরশ্ছেদন করিতে“উদ্যত হইয়াছিলেন । 

শক্তসিংহের বাল্যকাঁলের নির্ভীকতাসম্বন্ধে একটা বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
সবকুমার বয়সে একদা পিতৃসন্নিধানে বসিয়া বালকন্ুলভ ক্রীড়া করিতেছিলেন, 
এমন সময় একজন অস্ত্রকার একখানি নৃতন ছুরিকা লইয়া রাপার নিকটে আগমন করিল। 
তুলার হুম্পাত প্রস্তত করিয়া! ছরিকাদি অস্ত্রের তীক্ষতা পরীক্ষা করিতে হয়। তদন্থুসারে সেই 

নৃতন ছুরিকার ধার পরীক্ষার আয়োজন হইতেছিল, এমন সময়ে বালক' শক্ত অস্ত্রকারের 
হাত হইতে ছুরিখানি কাড়িয়। লইয়া বলিলেন “পিতঃ! অস্থিমাংস কাটিবার জন্য 
কি ইহা প্রস্তত হয় নাই?” বলিতে বলিতে তিনি আপনার স্থুকোমল হস্তের উপর 
সেই তীক্ষধার ছুরিকা সতেজে বসাইয়। দিলেন । তীত্রবেগে শোণিত উদ্গত হইতে লাগিল। 
তাহাতে তাহাদের আসন অভিসিঞ্চিত হইয়। একবারে আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্ত 

শক্তসিংহের সুকুমার মুখমণ্ডলে কোনরূপ কষ্টচিহ্ূই পরিলক্ষিত হইল না । তত্দর্শনে .সতাস্থ 
সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইলেন। রণ শক্তের সেই অদ্ভুত নির্ভীকতাদর্শনে তাহার! 
নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল। কিন্তু রাণ! উদয়সিংহের হৃদয়ে কিরূপ 

ভাবের আবির্ভাব হইল, তাহা তিনিই জানেন। কাপুরুষতাজনিত আত্মাপবর্ষ 
ভাবিয়াই হউক, অথবা দৈবজ্ঞের গণন। স্মরণ করিয়াই হউক, তিনি তৎক্ষণাৎ শক্তের 
শ্রিরশ্েদন করিতে অনুমতি দান করিলেন'। অচিরে তাহার সেই কঠোর আদেশ 

পালিত হইবার আয়োজন হইল। বালক শক্ত ভীষণ বধ্যতৃমিতে নীত হইলেন; 
এমন সময়ে শালুন্ব1 সর্দার রাগার সন্দুখে উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন 
“মহারাজ ! কৃপা করিয়া এ দীনের একটা নিবেদন শ্রবণ করুন। আমার প্রতি 
সন্তষ্ট হইয়া আপনি অনেকবার আমাকে বরদান করিতে ইচ্ছ। করিয়াছিলেন । উপযুক্ত 

সময় পাই নাই বলিয়। এতদিন মহারাজের নিকট অন্ুগ্রহবর প্রার্থনা করিতে পারি 
নাই; এক্ষণে আমার সেই উপযুক্ত সময় উপস্থিত) অতএব করুণ। করিয়া এ দীনের 
একটা কামন! পূর্ণ করিয়া! আমাকে চরিতার্থ করুন|” রাণা অকপট ভাবে উত্তর 
করিলেন “শালুত্ব।-নাথ! আপনার কি অভিলাষ, প্রকাশ করিয়া বলুন) আমি 
এখনই তাহা পূরণ করিতেছি ।” সামন্তশিরোমণির হৃদয়ে আশার উদ্রেক হইল। 
তিনি সাহসে ভর করিয়। বিনক্নম্রভাবে পুনর্বধার বলিলেন “মহারাজ! আমি অর্থ 
চাহিনা,__গৌরৰ চাহিনা)__উচ্চতর পর্দেরও আকাঙ্ষা! করিনা) একমাত্র প্রার্থনা 
করূণা করিয়া রাজকুমারের প্রাণদগ্াজ্ঞা রহিত করুন। আমার পুত্র নাই-কন্যা 
নাই,_এ বিপুল বিষয়বিভবের-_এ উচ্চ কুলসম্ত্রমের কেহই উত্তরাধিকারী নাই 

এক্ষণে রাজকুমারকে ধর্মপু্রশ্বব্ূপ গ্রহণ করিয়া চন্দাবৎ গোত্রকে অনস্ত বিনাশ হইতে 

রক্ষা, করিতে কামনা করিয়াছি । মহারাজ যদ্যাপি কৃপা করিয়া এ দীনের প্রার্থনা 
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পুরণ করেন, তাহা হইলেই আমার সকল দিক রক্ষা হয়।” উদয়সিংহ আত্মসত্য পালন 

করিবার জন্য শক্তসিংহের প্রাণদপ্ডাস্তা রহিত করিলেন। শালুষ্ব+পতি তাহাকে 

র্মপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়া পরম ত্র ও আদরের মহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন । 

কিন্ত সেই বৃদ্ধবয়সে তিনি পুত্রকন্যা লাভ করিয়াছিলেন । তখন বৃদ্ধ শালুন্ব1 সর্দার 
উভয় ন্কটে পতিত হইলেন। দ্ত্তকপুত্র শক্তসিংহকে কোন্ বৃত্তি প্রদান করিবেন, 
তখন তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সেই সময়ে রা! প্রতাপের নিকট 

হইতে একজন দূত শালুম্বহুর্গে উপস্থিত হইয়! নিবেদন করিল “রাণা! গ্রতাপসিংহ 
তাহার ভ্রাতা শক্তসিংহকে স্মরণ করিয়াছেন 1” | 
উভয় ভ্রাতায় মিলিত হইলেন । শক্তসিংহ পালক পিত। চন্দাবৎ সর্দীরের অনুমতি 

ইয়া অগ্রজ-সন্নিধানে পরম স্থথে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ; কিন্ত ছুর্ভাগ্যবশতঃ 
তাহাদের সেইরূপ সৌহার্দ্য অধিক দিন রহিল না। একদা মৃগয়াব্যাপারে প্রবৃত্ত 
হইলে উতয়ভ্রাতার মধ্যে লক্ষ্যসত্বন্ধে একটী ঘোরতর বিতণ্া উপস্থিত হয়। উভয়ে 

নান! প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু মীমাংসা! হইল না । 
তখন প্রতাপ কনিষ্ঠ সহোদরের দিকে তীব্র জ্বকুটি বিক্ষেপ পূর্বক হস্তস্থ শেলনও্ড উদ্যত 
করিয়া গম্ভীরম্বরে বলিলেন “আইস দেখা যাউক, কাহার লক্ষ্য অবার্থ।” শক্ষের 
মন্তকের একটী কেশমাত্রও কম্পিত হইল না; তিনি অকম্পিত কঠে অবিকৃত স্বরে 
উত্তর করিলেন “ভাল দেখাই যাউক, আহ্ন !” অমনি উভয় ভ্রাতার ভীষণ পেল 
দেখিতে দেখিতে উদ্যত হইয়া! উঠিল। বীরপ্রথার অনুসারে শক্তসিংহ অগ্রজের চরখ 

বন্দন1 করিয়া! পদধুলি লইলেন ; প্রতাপ তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। অতঃপর উভয়ে 
আপনাঁপন শেল উদ্যত করিয়া পরম্পরকে আব্রমণ করিলেন। সম্বুধে শিশোদীয়কুলের 
সর্বনাশ হইবাঁর উপক্রম দেখিয়। উপস্থিত সকলে একবারে বজ্রাহতপ্রায় দণ্ডায়মান রহিল ) 
নিবারণ করিতে অথব1 বাধ! দিতে কাহারও সাহস হইল না। গিহ্লোটকুলের পরমযিত্র 
পুরোহিত দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইলেন ; অমনি “মহারাজ ! করেন কি!-করেন 

কি!নিরস্ত হউন-_নিরস্ত হউন।” বলিতে বলিতে উর্ধস্বাসে দৌড়াইয়া আসিয়া 
বিবদমান ভ্রাতৃষুগল্ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন এবং নানাপ্রকার অনুনয় বিনর করিয়া 

তাহাদিগকে প্ররুতিস্থ করিবার চেষ্টা! করিলেন । কিন্ত ত্তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল! 

তখন পুরোহিত উপায়ান্তর ন1 দেখিয়া আপন ছুরিকা গ্রহণ পূর্বক স্বীয় হৃৎপিও ছেদন 
করিলেন এবং তীহীদের উভয়ের মধ্যস্থলে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন । 

সম্মুখে ব্রহ্ম হত্য। হইয়! গেল! পুরোহিতের পবিত্র শোঁণিতে রাজকুমষারহ্য়ের বিমলচরিত্রে 

গভীর কলম্বকালিম। অস্কিত হইল। ত্রদ্ষহত্যার মহাপাঁতক তহার্দে্ধ মন্তকে অর্পিত 
হইল। তখন সেই মৌহান্ধ ভ্রাতৃদ্বয়ের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল) তাহারা বুঝিতে 
পারিলেন যে, একমাত্র তাহাদেরই নির্বদ্ধিতাবশতঃ এই লোমহ্র্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল। 
বুঝিয়া উভয়েই নিরম্ত হইলেন। প্রতাপ শক্তসিংহকে মিবাররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া! 

যাইতে আদেশ করিলেন। তেৰশ্বী শক্ত তাহাতেই সম্মত হইয়া! অগ্রজের চরণবন্ধনানস্তর 
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সেই মুহুর্তেই ষিবাররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন এবং প্রতিহিংসা লইবার ভীতিপ্রদর্শন 
করিয়া প্রতাপের ভীষণ শক্ত আকবরের পঙ্গ অবলম্বন করিলেন। প্রতাপ ঘথাবিধি সেই 

পরম হিতকারী দ্বিজবরের অস্ত্েষ্টিক্রিয়! ও শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিলেন এবং তাহার পুত্রকে 

একবারে চিরকালের জন্ত একটা ভূমিবৃত্তি দান করিলেন । সে ভূমিবৃত্তি আজিও সেই 
পুরোহিতের সন্তানসন্ততিগণ ভোগ করিয়া আসিতেছেন । সেই মহাহিতকর বিপ্রাবর 
আপনার নৃপতির মহোপকার সাধন করিবার জন্য যে স্থলে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন 

তথায় একটা স্মারকন্তস্ত স্থাপিত হইল। সেই স্তস্ত আজিও সেই ত্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠের পবিত্র- 
শোণিতসিক্ত স্থলের উপর উদ্যত থাকিয়া! তাহার অদ্ভূত আত্মোৎসর্গের জপস্ত পরিচয় 
প্রদান'করিতেছে। সেই দিন উভয় ভ্রাতায় পরম্পরের নিকট হুইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। 

ভাহার পর অনেক দিন উভয়ে পরম্পরের ভীষণ শক্ররূপে কালযাপন করিলেন। 
যে দ্রিন শক্তসিংহ অগ্রজের জীবনরক্ষা। করিয়া “খোরাসনী মুলতানীকা৷ অগ্গল” এই 
পবিত্র অভিধ! প্রাপ্ত হইলেন, সেই দিন উভয়ে যে হু্রাতৃতবন্ধনে আবন্ধ হইলেন; সে 
জীবনে সে বন্ধন আর ত্যাগ করেন নাই। 

শক্পিংহ সপ্তদশ পুক্র লাভ করিয়াছিলেন । সেই সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে একতা ও 

স্ত্রাতৃত্ব বিরাজিত ছিল না। যেদিন তিনি ইহ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন) 
দেই দিন তাহার পুত্রগণের ধৃষ্জায়মান বিদ্বেষবন্ধি প্রচণ্ড তেজে সন্ছুক্িত হইয়! অন্তর্বিচ্ছেদ 
মংঘটন করিল। পিতার ওর্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন করিবার জন্য একমাত্র জ্যেষ্ট ভণজী 
ভিন্ন আর প্রায় সকল পুত্রই নদদীপুলীনে গমন করিলেন । উপযুক্ত বিধানান্ুসারে 
ভদ্ধিষয়ক সমস্ত কার্ধ্য শেষ করিয়া তাহারা ভিনসরোরছূর্গে প্রত্যাগত হইলেন; কিন্ত 
তাহারা ছুর্গ ধ্যে প্রবেশ করিতে পাইলেন ন1। তাহাদের প্রত্যাগমনের পূর্বেই জোষ্ঠ 
ভণজী ছুর্ণদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা বারবার আহ্বান করিলেন কিন্ত 
ভণজী দার খুলিয়া দিলেন না । তাহার সেই অন্তায় আচরণের কারণ জিজ্ঞীসা করাতে 
ভণনী দুর্গের ভিতর হইতে বলিলেন, “তোমরা অন্যত্রে আশ্রয় অন্বেষণ কর, এখানে 
তোমাদের থাকিবার আর স্থান নাই । আমাকে অনেক গুলি উদর পোষণ করিতে হুইবে 1” 
শক্তের দ্বিতীয় তন্ন অচল অগ্রজের তন্রপ আচরণ দেখিয়া নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন; কিন্ত 
তিনি কোন প্রক্কারে তাহার প্রতিবাদ না করিয়া ধীর নত্রবচনে ঘলিলেন “দি আপনার 

এইরূপই মতি হুইঞ্না খাকে, তবে আমর!'তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে চাহি না। এক্ষণে 
একবার ছ্র্ণদ্বার উন্মোচন করুন, আমরা আমাদিগের স্ত্রীপুক্রাদি এবং অশ্ব ও অস্ত্শস্ত্রসমূহ 

লইয়। ভিনসরোর হইতে বিদায়গ্রহণ করি।” ছূর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল। অচল আপনার, 
পঞ্চদশ অক্গুজ সিভিব্যাহারে দুর্মমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঘোটক ও অন্ত্শল্্াদি লইয়া 
সপরিধারে ইদররাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইদর তখন মারবারের রাঠোরদিগের 
হস্তগত ছিল। অচলের স্ত্রী অন্তর্বতী) সুতরাং তাহাকে লইয়া অতি সা্ধানে গমন 
করিতে হইল। তীহারা! পাল্োড় নামক স্থলের নিকটবর্তী হইয়াছেন; এমন সময়ে 
অখিলের বনিতা প্রসববেদনায় নিগীড়িতা হইলেন । সুতরাং তাহারা আর অগ্রসর 
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হইতে না পারিয়া পালোড়ের শনিগুর সর্দারের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু 

ছঃখের বিষয় সেইরূপ সঙ্কটকালে সেই ছুরাচার শনিগুরু সর্দার তীহাদিগকে আশ্রয়দানে 
সন্ত হইলেন না । নিকটে জাহ্নবীদেবীর একটা ভগ্র দেবালয় * ছিল। উপায়াস্তর না 
দেখিয়া তাহারা দেই জীর্ণ মন্দিরাভ্যন্তরে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তাহার এক কোণে 
যাইয়। আসন্ন-প্রসব! রমণী শায়িতাছুইলেন। সেই সময়ে অতি প্রচণ্ডবেগে মুষলধারে 

বৃষ্টি আরম্ভ হইল-_সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝটিকাও বহিতে লাগিল। সেই ঝটিকা ও বৃষ্টির ভীষণ 
প্রহারে সমস্ত অষ্টালিকা ঘন ঘন কীাপিতে আরম্ভ করিল। তাহার. ভিত্তিস্থিত একখানি 
বিশাল শ্রিলাখও্ড স্থলিত হইয়! প্রসববেদনা-পীড়িত মহিলার উপর পড়িবার উপক্রম 
করিল। এমন সময় অথিলের কনিষ্ঠ সোদর বল্প ছুটিয়া যাইয়া তাহ। আপন মন্তকোপরি 
ধারণ করিয়া রহিলেন। এদিকে তাহার অন্যান্ত ভ্রাতুগণ নিকটস্থ বন হইতে একটা 
বাবুবৃক্ষ কাটিয়া আনিয়া যতক্ষণ না সেই পতনোন্ু প্রস্তরতলে স্তত্তস্বরূপ স্থাপন 
করিলেন, ততক্ষণ বল্প তাহ মন্তকে ধারণ করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। 

বিশ্বমাত। ভগবতী জাহ্বীর সেই ভগ্ন মন্দির মধ্যে সেই ভীষণ দুর্যোগকালে শক্তাঁবৎ 
বীর অখিলের পত্ী একটী নবকুমার প্রসব করিলেন। সেই স্যপ্রস্থত কুমারের আকুতিগত 
লক্ষণাদি দেখিয়। তাহারা নানা আশা] পৌষণ করিতে লাগিলেন এবং সকলে একমত 

হইয়া তাহার নাম “আশা” রাখিলেন। মহামায়! জহুতনয়া তাহাদের সকলের প্রাতি 
ন্তষ্ট হইয়া অচিরে আশাপুর্ণ৷ বরদায়িণী রূপে তাহাঁদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । 
তাহার প্রসাদে নবপ্রস্থৃতি শরীরে উপযুক্ত বল প্রাপ্ত হইয়া স্বামী ও দেবরদিগের সহিত 

ইদরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন ।, সকলে যথাকাঁলে ইদরে উপস্থিত হইলে তত্রত্য শাসনকর্তা 

পরম সমাদরের সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং তীহাদিগের ভরণপোষণের জন্য 

উপযুক্ত ভূমিবৃত্তি নির্দেশ করিয়া দিলেন । 

ইদরের শাসনকর্তা রাঠোররাজের সরল ও সাদর ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়া অখিল 
স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহবাসে তথায় পরমন্থথে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে একদা 

রাণার প্রধান সচিব প্রসিদ্ধ জৈনপীঠ শত্রগয়গিরি 1 হইতে প্রত্যাগত হইয়া এক নিশ! 
বিশ্রাম করিবার জন্য ইদরে আপন পটগৃহ স্থাপন করিলেন। তিনি সপরিবারে তন্মধ্যে 

বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে রজনী দ্বিগ্রহরকালে ঘোঁরতর ঝটিকা উখিত হইয়া 
তাহাদিগের তা উড়াইয়া দিবার উপক্রম করিল । ভয়ে মন্ত্রিবরের প্রাণ উড়িয়া গেল। 

সেই ভীষণ ছুর্যোগে তিনি আত্মরক্ষার কোন উপায়ই দেখিলেন নী । সেই রজনীর ঘোরতর 
বিপ্লবকালে পরমহিতৈষী বল্প ও যোধ কয়েকটা ভ্রাতৃসহ উপস্থিত হইয়। রাজমন্ত্রীকে সেই 

বিপদ হইতে নির্বি্বে রক্ষা করিলেন । তাহাদের সেই অপূর্ব হিতানুষ্ঠান দেখিয়া সচিব-বর 

* এই মন্দিরের অভ্যন্তরেই মহাত্মা! টড সাহেব আনহলবারাপত্বনের প্রসিদ্ধ নরপতি কুমারপ|লের 
রাজত্বসংত্রান্ত একখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাঁলোড় নীমহৈরা জনপদের ১ বা 
এক্ষণে মিবার হইতে বিছ্ছিন্্। 

1 জৈনদিগের যে পাঁচটা পবিভ্র গিরি আছে, শত্রঞ্জয় ভাহাদিগের অস্ততম । 

ও ও» 
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পরম আপ্যায়িত হইলেন । ক্কৃতজ্ঞৃদয়ে ক্ুতাজলিপুটে তিনি তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন এবং প্রত্যুত্বরে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া বিনয়নভ্রভাবে বলিলেন, “আপনাদের 
এখানে থাকা শোভ। পায় না) চলুন, উদদয়পুরে চলুন ; আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, 
মহারাজকে বলিয়া আপনাদিগকে উপযুক্ত পদে স্থাপন করিব |” কিন্তু তাহারা তাহার 
অনুরোধে অনশ্মত হইম্া বলিলেন, প্রাজার নিমন্ত্রণ ব্যতিরেকে যাওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত 
হয় না) অতএব যতক্ষণ না! তিনি আমাদিগকে তথায় নিমন্ত্রণ করিতেছেন, ততক্ষণ 

আমর! এই স্থলেই থাকিব ।” ফলত: আঁর অধিক দিন তাহাদিগকে সে স্থলে থাকিতে 

হইল না। দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিবার জন্য রাণী অমরসিংহ তখন পার্বত্য 
সেনাবল সংগ্রহ করিতেছিলেন। আপনার জ্ঞাতিবর্গের বিক্রম ও হিতানুষ্ঠানের বৃত্তান্ত 

সচিবমুখে অবগত হইয়া! তিনি অবিলম্বে তাহাদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সেই 
দূতসমভিব্যাহারে তাহারা উদয়পুরে উপস্থিত হইয়া রাণা কর্তৃক পাদরে গৃহীত 
হইলেন । 

উদয়পুরে উপস্থিত হইয়া রাজভক্ত শক্তাবৎগণ যে কা্ধ্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহা 
অতি সামান্য হইলেও তাহাতে, তাহাদের জদাশয়ত। ও অটল রান্রভক্তির প্রদদীপ্ত পরিচয় 
পাওয়া যায়। যবনযুদ্ধে একদ| নিশাকালে রাণাকে কোন গিরিপ্রদেশে কটক স্থাপন 
করিতে হইয়াছিল। একে শীতকালের রঙ্গনী, তাহাতে আবার তৃষারমণ্ডিত গিরিপ্রদেশ। 
পাছে নৃপতির কোন কষ্ট হয়, এই জন্য বল্ল ও যৌধ বন হইতে রাশি রাশি কাষ্ঠ সংগ্রহ 
পূর্বক অগ্নি জালিয়া! নিশাকালের নিদারুণ হিমসেক হইতে নৃপতিকে রক্ষা! করিয়াছিলেন। 
ভট্টকবিকুলের গ্রন্থে এই সকল শক্তাবতবীরের-_বিশেষতঃ বল্প ও যোধের শোধ, বীরবিক্রম 
ও সহদয়তার বুল বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় । যেদিন ভীষণ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে 

সংলিপ্ত হইয়া শক্তাবৎ ও চন্দাবত্থণ অস্তলার ছুর্গসম্গুথে উপস্থিত হয়েন, সেইদিন বীরবর 

বল্পই শক্তাবৎ সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । যদিও জ্যেষ্ঠ ভণজী সেই 
সমরাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন, যদিও তিনি আত্মগৌরব লাভ করিধার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিন যে বীরের অদ্ভূত আত্মোৎসর্গের মহিমাগুগে শক্তাবৎকুলের 
যশৌভাতি দিগ্দিগস্তে বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছিল, তাহারই নাম বল্প। যখন বল্ল সেই অস্তলার 
ছুর্নদ্বারে আয্মোৎসর্গ করিলেন, যখন সেই বিরাট ছুর্গ যবনদিগের হন্তক্খলিত হইয়া পড়িল, 

তখন বাকরোলের সামন্ত রাজ! সেই গুভসমাচার রাণার নিকট লইয়। গেলেন । সামন্ত 
রাজের প্রতি সন্তষ্ট হইয়! রাণ! তাহাকে উত্তমরূপে পুরস্কত করিলেন এবং সত্বর অন্তলাসন্মুখে 

উপস্থিত হইলেন । যখন তিনি অস্তলার দ্বারসপ্মুথে উপস্থিত হইলেন, তখন বীরবর বল্পের 
অকাল মনাগত। মৃপতিকে মনে চোখা বয় হোৎসাহহকারে বদি উঠিল রি 

“ছনা দাতার 
চৌগুণা জু 
খোরাসনী মুলভানিকা আগ্রল ৮ * 

* “দ্বিগুণ দান, চতু্ডণ আয্মোৎসর্গ অর্থাৎ রাজা তাহাদিগকে বত অনুপ্রহ করিবেন, ভাহাদিগের 
আত্মোৎসগ্গ তত বদ্ধিত হইবে। 

নিপাত 
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মুমূরু শক্তাবৎ বীরের এই উৎসাহপূর্ণ তেজোব্যগ্রক বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী পরমানন্দে 
পুলকিত হইলেন এবং সর্বান্তঃকরণে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া শ্বনগরে প্রত্যাগমন 
করিলেন। বীরবর বল্পের উক্ত শেষ বাক্য আজিও ভউমুখে গুনিতে পাওয়া যায়। যদিও 
শক্তাবৎদিগের সেই বীর্ধ্যষত্ত। ও তেতস্থিতা আজি অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়া! 

পড়িয়াছে, যদিও আলত্ত ও অহিষেণঘ্বারা তাহাদিগের বর্তমান বংশধরগণ আজি অতি 
হীন ও অকর্মধ্য হইয়! পড়িয়াছেন, তখাপি তাহার! সেই সম্মানস্থচক অভিবাদন হুইতে 
বিচ্যুত হয়েৰ নাই ) আজিও কোন শক্তীবৎ সর্দার যখন রাণার রাজসভায় উপস্থিত হয়েন, 
অথব। আপন সামন্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে আসন গ্রহণ করেন, ভষ্টকবি অমনি উচ্চ গন্ভীরকণ্ঠে 
বীরবর বল্লের সেই শেষ বাক্য বলিয়! তাহাকে সম্বোধন করিয়া থাকেন। এই বীরত্ব ও 

তেজোব্যঞ্রক বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র হীনদশাপন্ন বর্তমান শক্কাবৎদিগেরও নিজ্জীব হৃদয় 
নৃতন বল ও উৎসাহে বলীকত হইয়। উঠে) তাহার! বর্তমান ভুলিয়া! গিয়া সেই অতীতের 
গৌরবময় ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকেন। সেই অন্তলাক্ষেত্র__সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সেই 

প্রচগবিশ্ফ.রণ-স্থল অমনি তাঁহাদিগের নয়নসমক্ষে প্রতিফলিত হইতে থাকে। সেই প্রকাণ্ড 
অন্তলাহুর্,-_বীরবর বল্ল সেই প্রচণ্ড রণমাতঙ্গে আরোহণ করিয়া হূর্ণদ্ধার সম্মুখে আত্ম- 
বিসর্জন করিতেছেন, তাঁহার অন্ত ভ্রাত্চতুষ্টয__অথিলেশ, যোধ, দল্প ও চতুর্ভাগ সেই 
সঙ্গে জীবন উৎসর্গ করিয়া তীহার অনুগ্মনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই হৃদয়োত্েজক জলন্ত 
চিত্র তাহাদিগের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইতে থাকে, তাঁহারা অমনি সদর্পে আপনাপন 
গু্মর্দন করিয়া! তেজোপুর্ণ নয়নে পরস্পরের দিকে চাহিতে থাকেন । 

শক্তসিংহের জ্যেষ্ঠ পুর ভণজী ইতিপূর্বে কোন কা্যবশতঃ রাণার বিরাগভাজন 
হইয়াছিলেন। ভজ্জন্ত তিনি অহর্নিশ। দারুণ মনোহ্ঃখে যাপন করিতেন । কিন্ত সেরূপ 
দীন অবস্থায় তাহাকে আর অধিকদিন থাকিতে হইল না । অতৃষ্টদেবের স্থপ্রসাদে 
অচিরে তিনি রাণার ন্নেহচক্ষে পতিত হইলেন । ভাগ্িরের রাঠোরগণ রাণাকে অপমান 

করাতে শকাবৎ সর্দার ভণজী আপনাঁর সেনাদল লইয়! তাহাদিগের ছুর্গ আক্রমণ করিলেন 
এবং অচিরে তাহাদিগকে তাঁহা হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহা হস্তগত করিয়া লইলেন। 
ভথজী কর্তৃক অবমানকারীদিগের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইলে রাণী ততপ্রতি পরম 

শ্রীতঘ হইলেন এবং পুরস্কারদ্বরূপ সেই ভাত্রছুর্গ ভিনসররের সহিত সংযুক্ত 
করিয়া দিলেন | বীরবর শক্তসিংহ হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত সর্ধসমেত দশজন সর্দার 

চা ০৯ পল পাস পাইআ লা আটটা পপ পি 1৯ -:0 লাল পপি পীপাপািশীনা শি শিপ 

এইরূপ চন্দাবংদিগের একটা গৌরববাপক বাকা আছে ১ যথা, “দশ সহস মিবার কা বড় কেওয়াড” 

অর্থাৎ মিবায়ের দশ সহশ্র নগরের নিংহদ্ধারের কটি । কথিত আছে, চন্দাবৎদিগের এই গৌরব 

বাকাশ্রবণে শত্তসিংহ ঈর্ষান্বিত হইয়া প্রধান ভট্টকবির নিকট গমন পূর্বক সবিষাদে বলিয়াছিলেন “তবে সার 

আমার কি রহিল?” তাহাতে উট্টকবি উত্তর করিয়াছিলেন “কেওয়াড় ক আগ্গল” অর্থাৎ আপনি সেই 
ছারের অগলি। 



৩৩৬ রাজস্থান। 

যথাক্রমে শক্তীবৎকুলের শাসনদও্ পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন *। তাহাদিগের বংশ 

অল্প সময়ের মধ্যেই এত বিস্তৃত হইয়া! পড়িয়াছিল যে, শক্তসিংহের অধস্তন ছুই চারি পুরুষ 
পরেই মিবারের রাণ। আবশ্তকমত দশ সহজ শক্তাবৎ বীরকে রণক্ষেত্রে একত্রিত করিতে 

সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘোরতর গৃহবিবাঁদ ও কঠোর শমনশাসনে শক্তীবৎ গোত্রের 
অধিকাংশ লোকই ইহলোক হইতে অন্তরিত হইয়াছে? যে শক্তাবৎ সমিতি এককালে 

মিবারের একটা শ্রেষ্ঠ ও বিশীল সমিতি বলিয়। পরিগণিত হইয়াছিল, আজি তাহ! নিতান্ত 

নির্জীব ও হীনতেজ হইয়া পড়িয়াছে। ধাঁহার। রণস্থলকে লীলাক্ষেত্র এবং অস্ত্রশস্তাদিকে 
ক্রীড়াকন্দুক বলিয়া! জ্ঞান করিতেন, আজি তাহাদিগের বর্তমান বংশধরগণ সেই অস্ত্র শ্ত 

স্পর্শ করিতে এবং সেই রণস্থলের ত্রিদীমায় পদার্পণ করিতে ভয়ে কাপিয়া থাকেন ! 
প্রয়োজন বোধে আমর প্রস্তাবাস্তরের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে মুখ্য 

বিষয়ের সমালোচনায় পুনঃ প্রবৃত্ত হইলাম । শিশোদীয় বীর অমরসিংহ কর্তৃক উপঘুর্ণপরি 

তিন চাঁরি বার পরাজিত হইয়া! সম্রাট জাহাঙ্গির সাঁতিশয় ভীত হইলেন। কিন্তু তিনি 

নিরুৎসাহ হইলেন না) বরং দুদ্ধর্ষ রাজপুতবীরের কিসে দর্পচূর্ণ করিতে পারেন, তাহার 
উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে মনোনিবেশ করিলেন । অচিরে এক প্রচণ্ড মোগলবাহিনী 
সজ্জিত হইয়া আজমিরের অত্যন্তর দিয়া রাণাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। সেই 

বিশাল সেনাদলের পধ্যবেক্ষণভার আপনি গ্রহণ করিয়া সম্রাট স্বীয়তনয় পারবেজকে 

সেনাপতিপদে অভিষেক করিলেন । আজমীরে সেনাদল এক্রত হইল। তখন সম 

জাহাঙ্গির প্রিয়পুক্র পারবেজকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন “বৎস! এই বার 

তোমার বলাবলের প্রক্কত পরিচয় পাওয়া যাইবে; দেখিব, আজি সেই গর্রিত রাজপুত- 
রাজের বীরগর্ক চূর্ণ করিতে পার কি না। কিন্তু আমার একটী কথা ভুলিও না। 

তোপ 

* শক্তাসিংহ--১৭ ত্র । 
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রাগা অমর অথবা তাহার জ্যে্ পুত্র কর্ণ যদ্যপি যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আইসেন, তাহা হইলে তুমি উপযুক্ত সম্মান সন্বর্ধনার সহিত তাঁহাকে গ্রহণ 
করিবে। দেখিও রাজসম্মানযোগ্য শিষ্টাচারের যেন কোনরূপ ব্যত্যয় না! হয়) যেন 
তোমার উত্মত্ত সৈস্ঠগণ মিবাররাজ্যের কোনরূপ ক্ষতি ন| করে ।” * 

সযাটের আশা অলীক আকাশনুস্ুমে গরিণত হইল,_ তাহা আদৌ ফলবতী হইল 
না। আপনার সেনাবলের দৃঢ়তা ও আধিক্য দেখিয়! তিনি মনে করিয়াছিলেন, মিবারপতি 
অমরসিংহ যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিয়া তাহার সহিত নন্ধিস্থাত্রে আবদ্ধ হইবেন ।--এরূপ অমূলক 

চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিয়া সম্রাট নিশ্চয়ই ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হওয়া দূরে 
থাকুক, বরং সেই অনর্থকরী চিন্তা অমরসিংহের হৃদয়ে কখনও উদ্দিত হইয়াছে কি না 
সন্দেহ । দেশবৈরী যবনকে বিশাল সেনাদল লইয়া মিবারের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে শুনিয়া 
রাণা অমরসিংহ প্রচণ্ড উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং আপনার সামন্ত ও 

সৈনিকর্দিগকে একত্রিত করিয়! মোগল-বাহিনীর সম্মুখীন হইতে চলিলেন। আরাবল্লির 
দারস্বরূপ একটা প্রসিদ্ধ গিরিবর্ম্রে উভয় দলে পরম্পরের সন্ুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল । 

সেই গিরিবর্মের নাম ক্ষেমনর 7-__এস্থলে অনেক রাজপুত হিন্দুবিদ্বেধী যবনের আক্রমণ 
হইতে স্বদেশরক্ষা করিবার জন্য অল্লানবদনে হৃদয়শৌণিতপাত করিয়াছেন । স্ৃতরাং 
এস্থান পবিত্র । সেই পবিত্র ক্ষেমনরক্ষেত্রে 1 বিক্রমকেশরী রাজপুতরাজ আপনার 
রণবিশারদ সামন্ত ও সৈনিকদিগকে লইয়া প্রচণ্ড মোগল অক্ষৌহিণীর বিরুদ্ধে অসিধারণ 
করিলেন। উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ সমারন্ধ হইল; কিন্তু বিশাল মোগল অনীকিনী 
কয়েকটা রণবীর রাঁজপুতের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিতে পারিল না । সেই কতিপয় 
রাজপুতবীরের কঠোর বিক্রমপ্রভাবে যবনের প্রকাণ্ড ব্যুহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! গেল; যবন- 
সৈন্ঘগণ ছত্রত্ঙ্গ দিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে রাজপুত-হস্তে প্রাণত্যাগ 
করিল। যাহারা নিস্তার পাইল, তাহারা প্রাণ লইয়া আজমিরাভিমুখে পলায়ন করিল। 

সেই দিন মিবারের একটী শুভ দিন বলিতে হইবে; এমন .কি মোগল ইতিহাসবেতী 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, সেইদিন মিবাঁরের পক্ষে একটী জলস্ত গৌরবের দিবস,_ 
শিশোদীয়কুলের বীরত্বোচ্ছ।সের একটা প্রসিদ্ধ মহাষোগ । সেই দিন মোহান্ধ মোগল- 
সম্রাটের মোহনিদ্র। তঙ্গ হইয়াছিল, তাহার বিপুল সেনাদল দলিত, বিত্রাসিত ও বিধ্বস্ত 

হইয়া গিয়াছিল; তাঁহার প্রিম়পুত্র পারবেজের জীবন বিষম সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। 
পণ্ডিতবর আবুলফজেল বলেন “রাজকুমার পারবেজ যুদ্বক্ষেত্র হইতে পলায়ন কালে কৃট 
গিরিবর্দ্রে পতিত হইয়। ঘোরতর বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার দৈনিকগণ বিষম নিগীড়িত 
হইয়! নানাপ্রকার গণ্ডগোল উত্থাপিত করিয়াছিল, তাহার নব-বলোপচয়ের উপায় বিনষ্ট 
হইয়া পিয়াল তিনি অনেক কাষ্ে পরাণ লই পলায়ন করিতে পারিয়াহিসন।” 

1 ডৌ রি জরমবশতঃ ক্ষেমনরকে ব্রহ্ধপুর নামে অভিহিত করিয়! দক্ষিণাগথে স্থাপন করিয়াছেস। 

ফেবিসতাপ্রস্থের ইংরাজি অনুবাদে ডৌ সাহেবের এপ অনেক ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়। 



৩৩৮ রাজন্থান। 

এইরূপে মোগলসেনার অধিকাংশ রাঁজপুতকযে পতিত হইয়া প্রীণ হারাইয়াছিল। কিন্ত 

মোগলসম্াট জাহাঙ্গির আঁপনার দৈনিকলিপিতে একবারে এই সত্যের অপলাপ করিয়া 

বলিয়াছেন “লাহোরে আমার সহিত মিলিত হইবার জন্ত আমি পারবেজকে যুদ্ধত্যাগ করিয়া 

আমার নিকট আসিতে কহিয়াছিলাম, এবং রাখার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্ তাহার 

পুত্রকে কয়েকজন সেনানীসমভিব্যাহারে তথায় থাকিতে আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম।” 

ধন্ত সত্যসম্ধতা ! আত্মাবষাননা পরিহার করিবার অতিগ্রায়ে সম্রাট জাহাঙ্গির সত্যের 
অপলাপ করিয়৷ বিশ্বচক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিতে চেষ্টা! করিয়াছিলেন) কিন্তু একবারও 

ভাবিয়া দেখেন নাই যে, সত্যের আলোক একদা! বিশ্বসংসারে আপনিই বিসারিত হইবে ! 
পরাজিত পারবেজ অবনতবদনে পিতৃসন্নিধানে পলায়ন করিলে সম্রাট তর্দীয় পুত্রকে 

সৈনাপত্যে অভিষেক করিয়া রাণাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বারবার পরাজয়ে 
তাহার ক্রোধ ও জিঘাংসা ঘোরতর প্রবর্ধিত হুইয়। উঠিল। মনে মনে সঙ্কল্প যে, 
রাজপুতরাজের হৃদয়শোণিতে দেই ক্রোধ ও জিঘাংসার শাস্তিবিধান করিবেন। সেই 
জন্য সম্তট যবনবীর মহাব্বৎ খাঁকে স্বীয় পৌজ্রের সহিত প্রেরণ করিলেন। মহাব্বৎ 

খা একজন প্রচ যোদ্ধা, তাহার বাহুবলের সাহায্যে মোগলসম্াট অনেক যুদ্ধে জয়লাভ 

করিয়াছিলেন । সুতরাং তাহাকে রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া সম্রাট মনে মনে 

অনেক আশা পৌষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার কোন আশাই ফলবতী হইল 

না। সমর-বিশারদ রাজপুতরাজের প্রচণ্ড বাহুবলের সম্মুখে ৰলদর্পিত মোগলসেনাপতি 

পরাজিত হইলেন; পারবেজের পুক্রও সদলে সমূলে উৎসাদিত হইয়া! রণক্ষেত্রে শয়ন 
করিলেন। কিন্ত তেজম্বী মোগলসম্াট কিছুতেই নিরুৎসাহ হইলেন না) কিছুতেই 

তাহার প্রচণ্ড অক্ষৌহিণী ক্ষয়িত হইল না। একদল পতিত হইল, আবার তৎপরিবর্থে 

ছুই তিনটা বাহিনী একত্রিত হইয়া রাণাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। রাণা সে 

সকল আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন; কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না । যে সকল রণদক্ষ 

রাজপুতবীরের সাহাযো তিনি সম্রাটের অসংখ্য সৈন্যকে বারবার নিপাতিত করিলেন, 

তাহারা একে একে সমরাঙ্গনে শয়ন করিতে লাগিলেন । রাণার সহায়বল ক্রমে ক্রমে 

হীন হইয়া পড়িল। আর বীর নাই !_আর যোস্ধা নাই!-_সহার়বল ক্রমে ফুরাইয় 
আসিয়াছে । যে কতিপয় সৈনিক অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহার! সমরবিদ্যায় তত 

পারদর্শিতা লাত করিতে পায়ে নাই । তথাপি রাগ! তাহাদিগকেই ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত 

উৎসাহে প্রোৎসাহিত এবং র্লাপার বীরোদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই কতিপয় 

রাজপুতবীর. যবনের অনন্ত সেনাঁসাগরে বম্প প্রধান করিলেন । তাহাদের বিশ্বদাহী, 
তেজাবছির জলন্ত খ্রতাবে সে সেনাসাগর গু হইয়া গেল-কিস্ব তাহাদের মধ্যে 

এইরূপে বীরপুক্গব প্রতাপনিংছের পরলোকগ্রমনের পর হইতে রাণী অমরসিংহ 
ববনবিরুদ্ধে সর্ধসমেত সগদশবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই সপ্তদশবারই 
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বিজয়ঙলক্্মী তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন | কিন্তু এবার চিতোরের ভীষপতম 

সন্কট। এবার রোষাম্ধ সম্রাট আপনার দক্ষতম পুত্র ক্ষুরমকে রাঁণার বিরুদ্ধে প্রেরণ 

করিলেন। ইনিই ভাবী শাজিহান? অতি অল্নবয়স হইতেই ইনি সমরবিদ্যায় বিশেষ 
পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন । যেদিন অস্ত্র ইহাকে সেনাঁপতিপদে অভিষেক 

করিলেন, সেই দিন শিশোদীয়ঝুলের ভাগ্যগগন এক নিবিড়তম ঘনজালে আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িল। সমগ্র মিবারভূমি সহসা এক তৃকম্পনে ঘোরতর কাীপিয়া উঠিল। এ 
ভীষণতম সন্কটে চিতোরপুরীকে কে রক্ষা করিবে? কে প্রচণ্ড মোগল অনীকিনীর 

বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া হ্থলতান ক্ষুরমের হূর্ঘর্ধ বল প্রতিরোধ করিতে পারিবে? 
অমরসিংহ স্থিরচিত্তে একবার মিবারের বর্তমান অবস্থা আলোচন। করিয়। দেখিলেন) 
দেখিলেন মিবারের অবস্থা অতি শোচনীয়! কোষাগারে ধন নাই,__ছুর্গে সৈন্য 

নাই_অন্ত্রাশালায় অস্ত্র নাই! এমন সময়ও নাই যে, এই সকল অভাব পূরণ করিয়া 
লইবেন ; স্থতরাং মিবারের অধঃপতন অনিবার্য । অনিবার্ধ্য বলিয়া কি মিবারভূমি 
বিনাবিবাদে যবনদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে? তাহা বলিয়। কি যবনসমাট 
অনায়ামে সমস্ত মিবারবাসীকে মেষের ন্যায় শৃঙ্ঘলিত করিতে পারিবেন ? মিবারের 

বীরমগ্ডলী উপযুর্যপরি সপ্তদশ প্রচণ্ড সমরে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত হইয়াছেন; কিন্ত 
এখনও যে অসংখ্য মানব মিবারের বক্ষে বাস করিতেছে, তাহারা কি নিজ্জীব ?_- 
নিজ্জীব মাংসপিও ? বীরপ্রস্থ মিবারভূমি কি নিক্জীব মাংসপিগু প্রসব করিয়াছেন 1 
যাহার বালক ও রমণী পর্যযস্তও জগতে বীর্ধ্যমত্তার অন্ুপম জলম্ত চিত্র রািয়! গিয়াছেন, 
সেই মিবারভূমি কি আজি বিনাবিবাদে যবনের *শৃঙ্খল ধারণ করিবে ? কখনই নহে। 
মিবারের সমরবিশারদ বীরগণ রণস্থলে শয়ন করিয়াছেন বটে, কিন্ত এখনও যে অসংখ্য 

নরনারী মিবারে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহার! আপনাদিগের কর্তব্য ভুলিতে পারে নাই, 
তাহারা এখনও প্রতাপসিংহের দীপ্তরিময়ী স্থৃতি বিসর্জন দিতে পারে নাই। শত্রু 
ভীষণ বেশে শিয়রে দণ্ডায়মান! এখনই মিবারভূমিকে ছারখার করিয়া দিবে,_ 

রাজপুতের জীবনের জীবনস্বরূপিনী রাজপুত মহিলাদিগের প্রতি অত্যাচার করিবে । 

সে লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় তাহারা জীবিত থাকিয়া কেমন করিয়া দেখিষেন? 

মিবারের আবালবৃদ্ধবনিতা আপামর সাধারণ সকলেরই হৃদয়ে উক্ত গভীর চিস্তার 

উদয় হইল; সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জীবন থাকিতে কখনই মিবারভূমিকে 

বিপক্ষের করে অর্পধ করিবেন না) বরং সমর-ক্ষেত্রে শত্রকরে জীবন বিসর্জন 
করিবেন, তথাপি জীবিত থাকিয়া জননী জন্মতৃষির ছুরবস্থা! দেখিতে পারিবেন না। 

এই কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়! সকলেই দলে দলে যাইয়। অমরমিংহের পতাকামূলে 
দণ্ডায়মান হইতে লাগিল। যাহার যেরূপ ক্ষমতা অর্থসংগ্রহ করিয়া রাজকোষে প্রেরণ 

করিতে লাগিল । রমণীগণ আপনাদিগের অলঙ্কার বিক্রয় করিল, কৃষক হলগ্োধন 
বন্ধক রাখিল, বণিক আপনার উদ্ধত্ত ধনরাশির অধিকাংশ অল্নানবদনে ত্যাগ করিল । 
দেখিতে দেখিতে রাজকোষ অর্থে পরিপূর্ণ হইল। দেই অর্থের সাহাধ্যে রাগ 
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অত্যল্লসময়ের মধ্যে আবশ্যকীয় অস্ত্স্ত্রাি প্রস্তুত করিয়া লইলেন এবং আপন পুক্রবর্গ 
ও মেই সমস্ত সমাগত সৈন্যমণ্ডলীকে লইয়া মোগল-অক্ষৌহিণীর সন্মুথীন হইতে 

অগ্রসর হইলেন। অচিরে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। রণজ্ঞানহীন 
অপক রাজপুক্থসৈনিকগণ, প্রাণপণে মোগলসম্রাটের রণদক্ষ অসংখ্য সৈনিকের সহিত যুদ্ধ 

করিতে লাগিলেন । যাহারা ইতিপূর্বে কখনও অস্ত্রধারণ করে নাই, কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে 

অবতীর্ণ হয় নাই, আজি তাহার! রণাভ্যন্ত সমরকুশলী বৃদ্ধ যোদ্ধার ন্যায় অবিশ্রান্ত 

যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হুইল না। উদ্বেল সাগরসদৃশ স্থবিশাল 
মোগলসেনাদলের দুর্ধর্ষবল মুষ্টিমেয় রাজপুতদেনা কি প্রকারে প্রতিরোধ করিতে 

পারিবে? সুতরাং যাহা ঘটিল, তাহা! লিপিবদ্ধ করিতে লেখনী স্তস্তিত হইয়া যায়; 
হৃদয় ছুর্দম শোকবেগে উচ্ছসিত হইয়া উঠে । বীরপুজ্য বাগ্লারাওবের যে প্রচ 
বিজয়বৈজয়ন্তী অগ্ঠশত বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া বিজয়ী গিহেলাটনৃপতিগণের 

গর্ধোন্নত মন্তকের উপর উদ্যত হইয়াছিল, আজি তাহা জাহাঙ্গিরের পুত্রের সম্মুখে 
অবনত হইয়া পড়িল।-_সেই ছুর্দৈববিবরণ-_শিশোদীয়কুলের সেই শোচনীয় অধঃপতন 

কাহিনী সম্রাট জাহাঙ্গিরের আত্মবৃত্তাস্ত হইতে যথাযথ অনুবাদিত হইল । 

“আমার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে হিজিরা! ১২২ অবে * আমি কৃতসম্কর্প হইলাম যে, 
পআজমিরে গমন করিয়াই আমার সৌভাগ্যবান্ পুত্র ক্ষুরমকে আমার অগ্রে প্রেরণ 
“করিব। তৎপরে যাত্রার উপযুক্ত সময় নির্ধারিত হইলে তাহাকে বিবিধ মৃল্যবান্ 
“খেলাত, একটা হস্তী, একটা তুরঙ্গ, একখানি তরবার, একখানি ঢাল ও একখানি 

“্ছুরিকা উপহার দিয়া বিদায় দিল্পম। যে সেনাদল তাহার অধীনে স্থাপিত ছিল, 

“তাহার উপর আবার দ্বাদশ সহত্র অশ্বারোহীসৈনিক পাঠাইয়। দিলাম এবং আজিম 
“র্থাকে তাহার সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিয়া তাহার অধীনস্থ সমস্ত কর্মচারীকেই সন্তোষকর 

“উপহার প্রদান করিলাম । 

“নবম বর্ষের প্রারস্তকালেই একদা গুভক্ষণে সভার আসনে উপবিষ্ট আছি, এমন 

“সময়ে রাণার প্রিয়তম হস্তী আলাম গোমান এবং আর ও সতেরটা হন্তী ক্ষুরম কর্তৃক 
“জিত হইয়া আমার সম্মুথে আনীত হইল। পরদিন সেই আলাম গোমানে আরোহণ 

পপুর্বক আমি মহোল্পাদের সহিত নগরভ্রমণে' বহির্গত হইলাম এবং সকলকে পর্য্যাণ্ 
“পরিমাণে সুবর্ণরত্ব দান করিলাম । 

“অল্পকালের মধ্যেই শুভ সমাচার আসিল যে, রাগ অমরসিংহ আমার নিকট আগমন 
“করিয়৷ আমার বগ্ঠতা স্বীকার করিতে মনস্থ করিয়াছেন) আমার সৌভাগ্যবান্ পুক্র 
“ক্ষুরম রাখার রাজ্যের অন্তর্গত অনেক হূর্গের অভ্যন্তরে আমার আধিপত্য দৃ়ীকরণ করিয়া 

“আমার সেনাদল স্থাপন করিয়াছেন। দেশের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর এবং সমগ্র 
“দেশ বন্ধুর ও অত্যন্ত ুর্গম হওয়াতে ইতিপূর্ব্বে সমস্ত দেশকে শানাধীনে 

্ খৃষ্টাব্দ ১৬১৩ 
) 
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ভানয়ন কর! অসম্ভব বলিয়! অনুমিত হইয়াছিল। 'কিস্ত আমার সৈস্গ্ণ 

্রীম্বর্ষায় কিছুমাত্র জক্ষেপ না করিয়া সমস্ত দেশকে দলিত করিয়াছিল এবং তত্রত্য 
“অনেক সন্ত্রীস্ত ভদ্রলোকের স্ত্রীপুত্র ও পরিবাঁরবর্গকে বন্দী করিয়াছিল; তাহাতে রাণ! 

“অবশেষে নিতান্ত হতাশ হইয়! পড়েন; এবং উক্তরূপ অত্যাচার আর কিছুদিন সমভাবে 
“চলিলেই স্বদেশ পরিত্যাগ অথবা বন্দিত্ব স্বীকার করিতে হইবে জানিয়! তিনি পরিশেষে 
“বিনীত হইতে কৃতসঙ্বল্প হইলেন । শৃপকর্ণ ও হরিদাস ঝালানামক আপন দুইটা সর্দীরকে 
“ক্ষুরমের নিকট প্রেরণ করিয়া রাণা বলিয়া পাঠাইলেন যে, “যদ্যপি তিনি আমাকে মার্জনা 
“করিয়া! স্বহন্তে আমাকে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান করি 
“এবং অন্যান্ত হিন্দুনরপতিগণ যেমন তাহার সেব। করিতেছেন, সেইরূপ সেবা করিতে 

“আমার পুত্র কর্ণকেও প্রেরণ করিতে পারি; কিন্তু আমার বার্ধকা প্রযুক্ত তাহার 

“নিকট আমি স্বয়ং অবস্থিতি করিতে পারিবনা, তজ্জন্য আমাকে মার্জনা 

“করিতে হইবে 1১ এই সমস্ত বিবরণই আমার পুত্র, শুকর-উন্ন। আফজল খানিদ্বারা 
“আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। 

«আমার শাসনসময়ে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়াতে, আমি সাতিশয় আনন্দিত 

“হইলাম এবং অনুমতি করিলাম যে, উক্ত দেশের এ সমস্ত প্রাচীন অধিকারিগণ তাহা 

“হইতে বঞ্চিত হইবেন না। আমার বিলক্ষণ ধারণা যে, রাঁণা অমরসিংহ এবং তীহাঁর 
পুর্বপুরুষগণ আপনাদিগের দেশের এবং ত্বস্তর্গত ছূর্ণগুলির ছুর্গমত্ব ও বলাধিক্যের উপর 
“নির্ভর করিয়। মনে মনে অত্যন্ত গর্কিত ছিলেন; তীহাণার! ভারতবর্ষের কোন 

“রাজাকেই রাজ! বলিয়! গ্রান্হ করিতেন না; অথবা কাহারও নিকট 

কখন মস্তক অবনত করেন নাই। আমার সৌভাগ্যবশতঃ শুভ অবসর 
“উপস্থিত হইল ; সেই শুভ অবসরকে উপেক্ষা করিতে আমার আদৌ 

“ইচ্ছা হইল না; হ্ৃতরাং তন্ুহূর্ভেই আমার পুত্রকে প্রতিনিধিস্বরূপ 
“প্রেরণ করিয়া রাণাঁকে মার্জন] করিয়া পাঠাইলাম এবং আমার 

একখানি প্রমাণপত্র তগুসমীপে প্রেরণ করিয়া আমার আশ্রয়তলে 
তাহাকে নির্ভয়ে অবস্থিতি করিতে কহিলাম। আমার সরল ব্যবহারের 

“উপযুক্ত নিদর্শনস্বরূপ সেই প্রমাণপত্রে আমার পঞ্চাঙ্থুলি % অঙ্কিত 

* হৃদয়ে বিশ্বাসোৎপাদন করিবার জন্য সরল আচরণের প্রমাণন্থরূপ হস্তে হস্তস্থাপন অথবা স্বাক্ষরিত 
পত্রে আত্মকরাহ্বস্থাপন অতি প্রাচীন কাল হইতে সভাজগতে প্রচলিত হইয়া আমিতেছে। আমাদিগের 
মার্যসমাজ্জে করে করস্থাপনই বিশেষ প্রচলিত। শক ও তাতারগণ আপনাদের পঞ্চাঙ্গুলিসমেত করাস্ 
কোন প্রকার সন্ধিপত্রে, স্বীকৃতিপত্রে অথবা চুক্তিপত্র সমষ্কিত করিয়া থাকেন। মহাম্মা উড সাহেব বলেম, 

সম্রাট জ্বাহা্গির রাখা অমরসিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়। যে প্রমাণপঞ্জে পপাঞ্জা” স্থাপন করিয়া- 
ইলেন) তাহ! অদ্যাপি রাধার দপ্তরখানায় দেখিতে পাওয়। যায়। তিনি বলেন যে) রক্তচঙ্গনে পধাঙ্গুলি 

8৪. 
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একরিয়! দিলাম । আমার পুক্রকে আমি আরও লিখিয়া পাঠাইলাম 
“যে, “যে কোন প্রকারেই হউক দেই যাননীয় ব্যক্তির বাসনার 

“মনুমারে তৎ্প্রতি ব্যবহার করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকিও না”। 
“আমার পুত্র সেই লিপি ও প্রমাণপত্র শৃকর-উল্লা ও সুন্দরদীসের সমভিব্যাহারী 

“শৃপকর্ণ এবং হরিদাস ঝালাঘারা প্রেরণ করিলেন); এবং রাণাকে এইরূপ আশ্বীস 
“দদিয়। বলিয়া! পাঠাইলেন যে, যেন তিনি আমার সরলতা! ও ভক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন 

“করিয়৷ আমার পার্জাক্ষিত প্রমাণপত্র গ্রহণ করেন। তংপরে নির্ধারিত হইল যে, ২৬শে 
“তারিখে রাণ। আমীর পুত্রের নিকট আগমন করিবেন। 

“মুগয়া-উপলক্ষে আজমির হইতে বহির্গত হইলে ক্ষুরমের অধীনস্থ মহম্মদ বেগনামা 
“জনৈক ব্যক্তি আয়ার নিকটে উপস্থিত হইল এবং ক্ষুরমের হস্তাক্ষরিত একখানি পত্র 
“আমাকে প্রদান করিয়া কহিল যে, রাণ! আমার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । 

“এততসমাচার অবগত হইবামাত্র আমি মহম্মদ বেগকে একটা হন্তী, একটা অশ্ব এবং 
“একথানি ছুরিকা পুরস্কার দিয়া তাহাকে জুলফিকর খা অভিধা দান করিলাম ।” 

“সুলতান ক্ষুরমের মহিত রাণ! অমরনিংহের এবং রাজপুজ কর্ণের 
সহিত স্থলতান ক্ষুরমের সাক্ষাৎ এবং মহ্ষী নুরজিহান কর্তৃক 

কর্ণকে পদমধ্যাদা-দানের বিবরণ | 

“রাণ। অমরসিংহ ২৬শে রবিবাসরে, সাম্রাজ্যের অন্ান্ত সামস্তরাজের স্ায় যখোচিত 

এসন্মানসন্ত্রম ও শিষ্টাচারের সহিত আমার পুজ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । সাক্ষাৎকালে 

“রাণা, ক্ষুরমকে একখানি বহুমূল্য পদ্মরাগমণি,স্বর্ণমপ্তিত অনেকগুলি অস্্রশত্ত্, মহামূল্যবান 
«সাতটা হস্তী এবং নয়টা অশ্ব করশ্বরূপ প্রদান করিলেন । আমার পুন্র তাহাকে রাজোচিত 

“বদান্তত। ও শিষ্টাচার সহকারে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর রাণা আমার প্রাণনন্মনের 

“জানুদেশ স্পর্শ করিয়া ক্ষমাপ্রার্থন! করিলে ক্ষুরম তীহাকে বিবিধবিধানে আশ্বস্ত করিয়া 

“একটা হস্তী, কয়েকটী ঘোটক ও একখানি তরবার এবং অন্যান্ত রাজযোগ্য খেলাত 

“প্রদান করিলেন । তাহার সমভিব্যাহারী রাজপুতগণের মধ্যে যদিও একশত জনেরও 

“অধিক ব্যক্তি পুরস্কার পাইবার যোগ্য ছিল না) তথাপি একশত কুড়িটা খেলাত, পঞ্চাশটা 
“ঘোটক এবং রত্বফলশোভিত বারটা শিরপেঁচ কলকা তাহাদিগের মধ্যে বিতরিত হুইল । 
“এই সকল নৃপতির মধ্যে একটা প্রথা প্রচলিত আছে যে, তাহার! আমাদিগের সহিত 
“পিতা পুলে কখনও একত্রে সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন ন1* | রাপাঁও সে প্রথ। পালন 

নিমজ্জিত করিব! সেই প্রমাণপতেত উপরিভাগে সংস্থাপিত হুইয়াছিল। আজিও সেই রজবর্ণ পাঞ্জাচিহ 

হুম্পষ্ট রহিয়াছে । 

* মহাস্্ টড মাহেষ বলেন যে, যবনদিগের বানহাকতা় আশঙ্কায় হিন্দুনৃপতিগণ পিভাপুত্রে 
সক্রনূমীগে উপস্থিত হইতেন না। 
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“করিলেন; আপন পুত্রকে তিনি সমতিব্যাহারে আনিলেন না! । সেই দিবসেই সুলতান 

“ক্ষুরম অমরসিংহকে বিদায় দিলেন । বিদায় দিবার সময় তাহাকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবন্ধ 

করিয়া লইলেন যে, যেন তিনি যুবরাজ কর্ণকে শীপ্র পাঠাইয়া দেন। যথাকালে কর্ণ 
“আমিলেন। হস্তী,তরবার, ছুরিকা ও নানাগ্রকার খেলাত তাহাকে প্রদত্ত হইল; এবং 

এসেই দিবসেই তিনি তাহার সহিত আমার নিকট আগমন করিলেন। 
“স্বলতান ক্ষুরম আমার সহিত আজমিরে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন “যদ্যপি আপনার 

“অভিলাষ হয়, তাহা হইলে রাজকুমার কর্ণকে আমি আঁপনাঁর সর্মীপে আনয়ন করি ।” 
“আমি তাহাকে আনিতে বলিলাম। তিনি উপস্থিত হইলেন এবং উপযুক্ত সম্মান 

“সন্ত্রম দান করিলেন। তদনস্তর আমার পুত্রের অনুরোধান্সারে আমার দক্ষিণপার্থেই 
“তাহার আসন নিরূপিত হইল্প) এবং তাহাকে উপযুক্ত খেলাত প্রদান করিলাম। কর্ণ 

“অতিশয় লাজুক; জন্মভূমির গিরিনিলয়ে কঠোর জীবন যাপন করাতে তিনি সুখসেব্য 

“দ্রব্যাদিতে সম্পূর্ণ অনত্যন্ত ছিলেন ৷ রাজসভার জাঁকজমক তিনি কখনও দেখেন 

“নাই। তিনি অল্পই কথা কহিতেন এবং আমাদের সহিত অতি অন্পই মিশিতে 

“াহিতেন । যাহা হউক, রাজকুমার কর্ণের হৃদয়ে বিশ্বাসোৎ্পাদন করিবার 

“জন্য আমি প্রত্যহ তাহাকে আমাদিগের যন্ত্র ও অন্গুরাগের এক একটা নিদর্শন 

“ন্নেখাইতাম। তিনি নিযুক্ত হইবার এক দিবস পরে আমি তাহাকে একখানি 

“রত্বমণ্ডিত ছুরিকা, এবং তৃতীয় দিবসে স্থশোভিত একটা উৎকৃষ্ট ইরাকি ঘোটক প্রদান 

“করিলাম । সেই দিবসেই আনি তাহাকে মহিষী মরজিহানের কাছে লইয়া যাইলাম। 

“সুরজিহান তাহাকে সমলঙ্কৃত হন্তী, ঘোটক এবং তরবার ও অন্যান্য বহুমূল্যবান 

“পুরস্কার দান করিলেন । সেই দিনেই আমি তাহাকে একগাছি বহুমূল্য মুক্তাহার 

«এবং তৎপর দিবসে একটী হস্তী উপহার দিলাম । তাহাকে সকল প্রকার দুপ্রাপ্য ও সদৃশ 

দ্রব্য দান করিতে আমার একান্ত অভিলাষ । তদনুসারে যেখানে ছুশ্রাপ্য ও সুনার 

“সামগ্রী পাইতাম, অমনি তাহাকে দিতাম। একদা আমি তাহাকে তিনটা বাজ 

+ও তিনটা তুরা পক্ষী উপহার নিলাম। দেই পাখী ছয়টা এত পোষা যে, হাত 

“বাড়াইলেই হাতের উর আগিয়া বসিত। আরও একটী সাঁজোয়া ও দুইটা মূল্যবান্ 

“জঙ্গপিয়ক তাহাকে প্রদত্ত হইল । সেই মাসের শেষ দিবসে আমি তাহাকে আরও অনেক 

“দ্রব্য প্রদান করিলাম; যথা,_গালিচা) কেদারা, ্থগন্থীদ্রব্য, সুবর্ণ পাত্র এবং ছুইটী 

“গুজরাটা বলদ। ! 

“দশম বর্ধ। এই সময়ে কর্ণকে তাহার জাইগিরে * ফিরিয়া! যাইতে ছুট দিলাম 

“বিদায়কালে তাহীকে একটা হস্তী, একটা ঘোটক, এবং ৫০১০** টাকা দামের 

* হায়! স্বাধীনত!র আবাস-নিলয় পবিত্র চিভোরপুরীর'অধীশ্বর বীরকেশরী বাগ্পারাওলের বংশধর 

আজি এই নীচ, স্ব, কলস্ষিত নামে অভিহিত হইলেন ! হা প্রতাপ! হা আর্ধাকুলের গৌর্বরবি। 

কোথায় তুমি? তগবন্! তুমি এ পাপপৃথিবীর নসন্ত যতত্া হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আজি নিশ্চি্ব- 

ভাবে গরমামলে অনস্তহথের ধামে বিশ্রাম করিতেছ) কিন্তু তোমার /হ্বর্গাদপি গরীয়সী পবিত্র দিবার- 

তুমি মুসলমান কর্তৃক আজি পাপ “জাইগির” নামে অভিহিত হইল! ক ন94) 
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«“একছড়া মুক্তীর হাঁর দান করিলাম। সেই বার কর্ণ আমার নিকট যতদিন ছিলেন, 
“ততদিনের মধ্যে তিনি আমার নিকট হইতে যত ভ্রব্য প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের 

“মূল্য দশ লক্ষ টাকার অধিক হুইবে। এতদ্যতীত আমার পুক্র ক্ষুরম তাহাকে যে 
“সমস্ত দ্রব্যাদি উপহার দিয়াছিলেন, তাহীর মূল্য এততসহ সম্বলিত হইল না। কর্ণের 
“সহিত আমি মোবারিক খাকে প্রেরণ করিলাম এবং মোবারিকের দ্বারা রাণাকে 
“একটা হস্তী, ঘোটক ইত্যাদি এবং গোপনীয় নানাপ্রকার সমাচার পাঠাইয়! দিলাম । 

“হিজিরা ১০২৪ অব ৮ই সফর দিবসে রাজকুমার কর্ণ পাঁচ হাঁজারী মনসফদারী 
“পদে উন্নীত হইলেন *। সেই সমরে আমি তাহাকে পানগাবনান একছড়া৷ মুক্তার মালা 
“অর্গণ করিলাম । 

এপেই দশম বর্ষ_২৪ শে মহরম দিবসে কর্ণের দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র. জগৎসিংহ 
“রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং উপযুক্ত বনদনাদির পর তীহার পিতা ও পিতামহের 
“আর্জি সমর্পণ করিলেন। তিনি যে মহৎকুলে সমুদ্ভূত, তাহার স্ৃম্প$ 
“পরিচয় তাহার মুখষগুলে প্রতিভাত হইতেছিল 1। তাহার প্রতি 

“সদয় ব্যবহার এবং নানাপ্রকার উপহার দ্বারা তাহার মনস্তৃষ্তি সাধন 
“করিতে লাগিলাম। 

“সোবনের দশম দিবসে জগৎসিংহ' আমার অনুমতি গ্রহণ করিয়। স্বদেশে প্রতিগমন 

করিলেন। বিদায়কালে আমি তাহাকে ২০,০০০ টাঁকা, একটী ঘোটক, হস্ভী ও 

“নানাপ্রকার খেলাত দান করিলাম এবং রাজকুমার কর্ণের শিক্ষক হরিদাস ঝাঁলাকে 

*৫১০০০ টাকা, একটী ঘোটক ও খেলাত এবং তন্বারা রাণাকে ছয়টা সোণার প্রতিমা ? 

বান করিলাম । 

“একাদশ বর্ষ__২৮ শে রুবিউল-আকবর। আমার অনুমতিক্রমে রাণ। ও 
“কর্ণের ছুইটী প্রতিমুত্তি শুভ্র মর্মার প্রস্তরে খোদিত হইল। যেদিন 

* উ্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়! যায় যে, এতৎসহ রাণা নিয়লিখিত কয়েকটী জনপদ প্রাপ্ত হি 

যথা ;-_খৈরার, ফুলিয়া, বেদনোর, মগুলগড়, জিরণ ও ভিনসরোর । আরও কথিত আঁছে যে, রাণ| দেবল 
ও ছুনগারপুরের সামন্ত নৃপতিষ্বয়ের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

+ খাতনাম। স্যার্ টমাস রে! ইংলথেঙ্বর প্রথম জেম্নের নিকট হইতে দৃতশ্বরূপ জাহাঙ্গিরের নিকট 

আগমন করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়! মোগল ও হিন্দুনুপতিদিগের সম্বন্ধে তিনি হ্বদেণে 
যে সকল পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎদমুদায়ে অনেক এতিহানিক সত্য পাওয়া যাইতে পারে। ১৬১৫ 

থৃষ্টান্বে ২৯শে জানুয়ারি দিবসে কাণ্টারবারির প্রধান যাজককে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, প্রয়ে'জনবোধে 
তাহার কিয়দংশ এন্থলে অনুবাদিত হইল । “মহারাজ পুরুর ধর্মসম্মত বংশধর এখানে মোগলের সা্াজা- 
মধ রাজারপে অবস্থিতি করিতেছেন | গতবর্ষের পূর্য্ষে কেহ কখনই ইহীপিগকে পরাণ্ত করিতে পারে 

নাই। 'বিস্ত সত্য কথ| বলিতে কি, জয় না করিয়া ইহাকে জয় কত্ষিয়া আন! হুইয়াছে। ইমি যে 
মোগল নঙ্তাটের বস্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অনিবলের প্রভাবে নহে পরস্ত উপহারাদির মোহিনী 
শক্তির প্রভাবে 1” 

মহাত্মা টড সাহেব বলেন যে, “উক্তরূপ রতি বিষরণ প্রায়ই পরিলক্ষিত হইয়! থাকে, কিন্ত 
মে সী যে, কোন্গুলি তাহা আমি বিদিত নহি” 



মিবার। ৩৪৫ 

“সেই দুইটা প্রতিযৃত্তি প্রস্তুত হইয়া আমার নিকট আনীত হুইল, সেই, 
“দিনের তারিথ তাহাতে লিখিয়া আগরার উদ্যানে প্রতিষ্ঠা করিতে 
“আদেশ করিলাম । | 

“আমার রাজত্বের একাদশ বর্ষে এটিমদ খা আরজি দ্বার! আমাকে বিশলাগন বরিণ 

“যে, স্থলতাঁন ক্ষুরম রাণার দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং রাঁণা! ও রাজপুত্র, সাতটা 
“হুন্তী, সাতাশটী ঘোটক, রত্বাদি এবং স্বর্ণের অলঙ্কার প্রভৃতি করস্বরূপ প্রদান 
“করিয়াছিলেন। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে আমার প্রাণকুমার কেবল তিনটী ঘোটক 

“লইয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট সমস্তই ফিরাইয়! দিয়াছিলেন। সেই দিন ধার্য হইল 
“যে, রাজকুমার কর্ণকে পঞ্চদশ শত রাজপুত অশ্বারোহী মমতিব্যাহারেযুন্ধকালে ক্ষুরমের 
“নিকট উপস্থিত থাকিতে হইবে । 

“ত্রয়োদশ বৎসর । এই বৎসরে রাজকুমার কর্ণ আমার দক্ষিণজয়জন্য সহীম্থৃভূতি 
“প্রকাশ করিবার অভিপ্রীয়ে আমার সভাতে উপস্থিত হইলেন। তখন আমার সভা! সিল! 
“নামক স্থানে স্থাপিত। কর্ণ সেই স্থানে আসিয়া আমাকে ১০০ মহর, ১১০০০ টাকা 
“এবং ২১,০০০ টাক মূল্যের স্বর্ণর্ব ; কয়েকটা বলিষ্ঠ হন্তী ও ঘোটক নজর দ্িলেন। 
«কেবল ঘোটক কয়েটাকে ফিরাইয়! দিয়! অবশিষ্ট সমস্তই রাঁখিলীম এবং তৎপর 

“দিবসে ত্তীহাকে একটা সম্মানস্চক সঙ্জ! দীন করিলাম। তৎপরে তীহাকে হস্তী, 
“অশ্ব, তরবার ও ছুরিকা এবং তাহার পিতার জন্য একটী ঘোটক প্রদান করিয়! 

“ফতেপুর হইতে তীহাকে বিদীয় দিলাম । 
“চতুর্দশ বখসর | হিজিরা ১০২৯, রবি-উল-আওল ১৭ শ দিবসে রাণ! অমরসিংহের 

“মৃত্যুদমাচার পাইলাম । রাণার পুত্র ভীমসিংহ এবং পৌন্র জগৎসিংহ উক্ত সমাচার 

“লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহাদিগকে আমি নানাপ্রকার খেলাত দিলাম এবং রাজা 

“কিশোরী দাসের দ্বারা একখানি সাত্বনাঁপত্র, কতিপয় উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং আভিষেচণিক 

“দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়|! কর্ণকে “রাণা” উপাধি দান করিলাম । তৎপরে ৭ই সাবল 
“বিহারী দাস বর্শণ দ্বারা রাণা কর্ণের নিকট আমার পাঞ্জীষ্কিত প্রমাণপত্র প্রেরণ 
“করিয়া বলিয়া পাঠাইলাম যে, যেন তাঁহার পুত্র সহকারী মেনাদল লইয়া! আমার নিকট . 
“উপস্থিত হয়েন।” 

সআরাট জাহাঙ্গিরের হস্তাক্ষরিত বিবরণ যথাঁষথ অন্ববাদিত হইল। এক্ষণে প্রয়োজন 

বোধে উক্ত বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা কিছু ক্ষণের জন্য প্রবৃত্ত হইলাম। 
জাহাঙ্গিরের হৃদয় যে অতি উচ্চ ও মহৎ ছিল, তাহার স্বপ্রণীত বিবরণ পাঠ করিলে সম্যক্ 
উপলব্ধ হইতে পারিবে । সেই বিবরণের প্রতি পক্তি প্রত্যেক শব্ধ হইতে তাঁহার মহত্ব ও 
উচ্চ-হদয়তার সুষ্পষ্ট পরিচয় পরিলক্ষিত হইতেছে। ক্ত্রিয়গৌরব বীরকেশরী প্রতাপসিংহের 

বীরপুত্রের উপর জয়লাভ করিয়া তিনি যে অমীম আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাহাতে 
উহার মহত্ব আরও. ক্ষ-টাককত হইয়া! উঠিয়াছে । সেই আননের গ্রভীরতায় তাহার 

হৃদয় বিচলিত হয় নাই ;_-তিনি আপনার শ্বভীবজ মহত্ব ত্যাগ করেন নাই। ষদ্দিও 



৩৪৬ রাজস্থান। 

আদ্যোপান্ত সুঙ্ধৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, নিরপেক্ষভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি তিনি 
হুই এক স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । কোন্ মহাশক্তির প্রভাবে 'গিহেলাট 
নৃপতিগণ অত্যাচারী যবনদিগের কঠোর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইতেন, 
তাহ জাহাঙ্গির জানিতে পারেন মাই ;--সেই জন্যই ভ্রমবশতঃ তিনি তাহাদের আত্ম, 
সমর্থনের অন্যরূপ কারণ ও উপায় নির্দেশ করিয়াছেন । যাহ! হউক, তাহাতে “তিনি 

শিশোদীয় বীর অমরসিংহের বীরগর্কের অবমানন] বা খর্তা সাধন করেন নাই । তিনি 
অমরসিংহের বীরগর্ক প্রণিধান করিতে পারিয়াছিলেন ;-_-সেই বীরগর্কে অনুপ্রাণিত হইয়া 

বলিয়াছিলেন, “ন্বদেশ পরিত্যাগ অথব1 বনদিত্ব শ্বীকার করিতে হইবে জানিয়া” রাণা 
অবশেষে হতাশহৃদয়ে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । মন্্নহত নিরুপায় 

নিরবলম্ব রাজপুত কেশরীর কঠোর হৃদয়-বেদন] সম্রাট জাহাগ্িরের হৃদয়ে প্রহত ও প্রবিদ্ধ 

হইয়াছিল; সেই জন্যই তিনি তাহ! বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং রাণার অনুরোধমত 
তাহার প্রশমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । যখন অমরের সকল আশা ভরসা বিলুপ্ত হইয়া 
গেল, তখন তিনি সম্রাটের নিকট অবনত হইতে সম্মত হইলেন; তখন তিনি 

অন্যান্য হিন্দুনূপতির ন্যায় রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া সআাটের সেবা করিতে 
সম্মত হইলেন ) সন্মত হইলেন বটে; কিন্তু স্বয়ং দেই কঠোরতম অবমাননা সহা করিতে 
পারিবেন না বলিয়া আপনার পুত্র কর্ণকে প্রেরণ পূর্ব্বক ক্রটা স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থন৷ 
করিলেন । সম্রাট তাহ! বুঝিতে পারিলেন ; বুঝিতে পারিলেন যে, অনেক কষ্টে রাজপুত- 

বীর অমরসিংহ সেই করেকটী কথা উচ্চারণ করিয়াছেন; সেই করেকটী কথা তাহার 

হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া যুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে । যে গিহ্লোটবীরগণ প্রায় 
সহত্র বংসর ধরিয়া বিশুদ্ধ স্বাধীনত। সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন; পরাধীনতা 

কাহাকে বলে, ধাহারা কখন জানেন নাই) তাহাদের বংশধর হইয়া আজি হতভাগ্য 
অমরসিংহ বিধিবিড়ম্বনায় সেই স্বগঁয় স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইলেন; ইহা কি 
সামান্য পরিতাপের বিষয় ! সম্রাট জাহাঙ্গির স্বহন্তে তাহার গলে পরাধীনতা- 

শৃঙ্খল পরাইয়! দিলেন, স্বহস্তে তাহাকে সেই গৌরবময় উচ্চতম আসন হইতে নিয়তম 
রসতলকুপে নিপাতিত করিলেন | নিক্ুপায়, নিরবলম্ব, নিঃসহায় রাজপুত বৃপতি 

মন্তৌষধিরুদ্ধবীরয্য ভূজঙ্গের ন্যায় তাহার সে অপমান সহা করিলেন) সহা করিলেন) 
--রাজপুতের হৃদয় কঠোর সহিষুতায় সংবদ্ধ বলিয়া! যাহ! অসহ, তাহা সহ করিলেন। 
নতুবা তাহার স্তরে স্তরে যে ভীষণ অনল জলিতেছিল, তাহার শিরায় শিরায় যে তীক্ষুতম 

শেল প্রবিদ্ধ হইতেছিল, অন্য হইলে তাহা! কখনই সহা করিতে পারিত না। নিশ্চয়ই 
তাহাদিগের হৃদয় বিদীর্ঘ হইয়া যাইত, নিশ্চয়ই সেই কয়েকটা কথা উচ্চারিত হইবার পূর্বে 
জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত হইত, দলিত ও নিশ্সিষ্ট জীবনবায়ু আপন! হইতে বহির্গত হইয়া 

ধাইত! অমরসিংহের হৃদয়ে সেইক্বপ যত্্রণার উদয় হইয়াছিল; কিন্তু একমাত্র অন্তত 
সহিষুতার বলে তিনি তাহা সহা করিতে পারিয়াছিলেন) কেননা তিনি ,জানিতেন যে, 

মানব হইয়া যে সহ্ করিতে মা শিথিল, সে মানবনামের যোগ্য নহে, তাহাক়্ মানবদেহ 



মিবার ৩৪৭ 

ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। এ অপূর্ব তত্বজ্ঞান শুদ্ধ অমরসিংহের নহে; ইহা ভীহার পবিভ্র 
গিহেনাটকুলের সহজাত প্রকৃষ্ট গ। আজি অমরসিংহ সেই অপূর্ব গুণের কার্ধ্যকারিত। 

দেখাইলেন,আজি সেই প্রচণ্ড সহিষুদতার চরমোৎকর্ষের প্রদীপ্ত পরিচয় প্রদান 
করিলেন | স্বাধীনতার অপলোপে তীহাঁর হৃদয় যে, কঠোরতম যন্ত্রণায় নিপীড়িত 
হইয়াছিল, তাহ। মোগলসম্রাট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার আপনার হদয়ও 
ব্যথিত হইয়াছিল । সেই জন্যই তিনি রাণার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া! থাকিতে পারেন 
নাই; সেই জন্যই তিনি বলিয়াছিলেন, “সেই মাননীয় ব্যক্তির বাসনার অনুসারে 
ততপ্রতি ব্যবহার করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকিও ন| * 1, 

রাজপুতকুলকেশরী বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের বীরপুভ্রের উপর জয়লাভ চা সম্রাট 
আনন্দিত হইয়াছিলেন ষত্য ; কিন্তু তাহার দে আননের উচ্ছাস মাই, তাহাতে হীন- 
জনোচিত প্রগ্ললভতা৷ নাই ; তাহ! গভীর-প্রশাস্ত অথচ সারল্যময়। দেশের গৃহে গৃহে 
সাধারণ আনন্দোথসবের আয়োজন ন। করিয়া তিনি যে কেবল রাণার প্রিয়তম হস্তী 

আলমগোমানে আরোহণ করিয়া দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে ধনরত্ব দান করিয়াছিলেন, 

ইহাতেই তাহার সেই গভীর--প্রশান্ত আনন্দের বিস্ফূরণ স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত 
হইতেছে । রাণার উপর জয়লাত করিয়া তিনি আপনাকে অতীব গৌরবাদ্বিত মনে 
করিয়াছিলেন ; কেননা তিনি জানিতেন যে, শিশোদীয় নৃূপতিগণই রাজপুতদিগের মধ্যে 
্রে্ঠ। সেই বীরপূজ্য শ্রেষ্ঠ রাজবংশের উপর জয়লাভ করিবার জন্য তাহার পিতৃপুরুষগণ 
কত চেষ্টা, কত যত্ব, কত অর্থব্যয় ও সেনাবলাপচয় করিয়াছিলেন) কিস্তু তাহাতেও 

তাহার! কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই । আজি তাহা হইতে সেই ম্ুমহত কার্য্য সাধিত 
হইল। সুতরাং সম্রাট তাহাতে আপনাকে গ্ৌরবান্বিত মনে করিলেন । যাহা! অসিবলে 

হয় নাই;_ নৃশংসতা, স্বার্থপরতা! ও সর্ধোৎসাদনের পাপমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া! পাশব 
অসিবনপ্রয়োগে তাঁহার পূর্বপুরুষগণ যাহা! সাধন করিতে পারেন নাই) সপ্তদশবার 

উপযুর্পরি কঠোর সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অসংখ্য হিন্দুমুসলমানের হৃদয় শোণিতপাতেও 
যাহা তিনি স্বয়ং এতদিন সম্পাদন করিতে পারেন নাই, আজি তাঁহার পরমধার্মিক পুক্র 

ভাগ্যবান্ ক্ষুরম সদীচরণ ও সুহৃঘ্যবহারের সাহায্যে তাহা সম্পূর্ণরূপে সংসাধন করিতে 
সক্ষম হইলেন | তিনি জানিতেন যে, ভারতবর্ষ পণ্ডবলে অথবা অসির সাহায্যে 
শাসিত হইবার নহে। এই নিগৃঢ় তত্ব অবগত ছিলেন বলিয়া! সম্ধাশয় ক্ষুরম অল্লায়াসেই 
রাজপুতনৃপতিকে বশীভূত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারত যে পগুবলের অথবা অসির 
সাহাধ্যে শাসিত হইবার নহে, তাহা মোগল ব্যতীত তারতের আর কোন্ বিদেশী 

শাসনকর্তৃগণ জানিতে পারিয়াছে? আর কোন্ জাতি হিনদুদিগের উপর জয়লাভ করিয়! 
আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছে? অতীতসাক্ষী ইতিহাস আঞ্জি মোগলগিগের 

সেই উচ্চন্বদস্বত| ভ্বগৎসমীপে অনন্তরসনায় কীর্থন করিতেছে । নুল্মদর্শী নিরপেক্ষ 

হাদিরর পৰি দেখনী জানি সাগতে এক নৃতন সো জহোধগ পট 
* সমাটের উক্ত আদেশ যে সর্বাতোভাবে পালিত হইয়াছিল, তাহা বলা বাহঙগা।. | 



৩৪৮ রাজস্থান। 

করিতেছে, সেই ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়! জগৎ জান্ক,_-“ভারত অসির সাহাঁষ্যে অথবা 
গাশববলে শাসিত হইবে ন1 1” ও 

সম্র্টি জাহাঙ্গির মিবারপতিকে পরাজিত করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে 
করিয়াছিলেন বলিয়! তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ণকে ভারতবর্ষীয় সমস্ত নৃপতির শীর্ষ আসনে 
আপনার দক্ষিণ পার্খে স্থান দিয়াছিলেন। এইরূপে রাজপুত নৃপতির প্রতি স্াটের 

যে কোন আচরণের বিবরণ পাঠ কর! যায়, তাহাতেই সম্রাটের উচ্চহৃদয়তা এবং 
বীরোচিত গৌরব ও শিষ্টাচারের প্রদীপ্ত পরিচয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 
শিশোদীয়কুলের গৌরব সন্ত্রম এবং শিশোদীয় নৃপতিকে স্থখে রাখিবার জন্য যেন 
তিনি সদাব্যস্ত। কিন্ত সম্রাটের আর একস্থানে ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি 

মন্তরৌষধিরুত্ধবীর্ধ্য তুজঙ্গশিশ কর্ণের প্রকৃত হৃদয়ভাব অনুধাবন করিতে ন। পারিয়া 
ভরান্তচিত্তে বলিয়াছেন “কর্ণ লাজুক”! কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে 

কর্ণের সেই “লাজুকতা” অন্য এক উচ্চতর গৌরবময় অভিধার স্থান পাইবাঁর যোগ্য । 
কর্ণ রাজকুমার, স্তুপ্রসিদ্ধ পবিভ্রতম গিহেলাটকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তাহার 

পিত। মহাবল পরাক্রাস্ত শত নৃপতির বংশধর, তাহার জন্মভূমি আধ্যগৌরবগরিমা 
ও স্বাধীনতার লীলানিকেতন। সেই বীরপ্রস্থ পবিত্র মিবারক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া, 
সেই যোগ্য পিতার পুত্র হইয়, সেই জগন্মান্য বীরকুলে আবির্ভূত হইয়া শ্লেচ্ছের দাস 
হইলেন! তাহার পিতৃপুরুষগণ প্রাণ থাকিতে ঘে শ্রেচ্ছদিগকে মিবারভূমির ত্রিসীমায় 
পদার্পণ করিতে দিতেন না) যাহাঁদের সহিত সন্বন্ধবন্ধনে কলঙ্কিত বলিয়া! তাহার 

সজাতীয়গণ আজি তাহার পিভৃপিতামহগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত; যাহার্দিগকে তাহারা 
“দৈত্যদানব+, প্রভৃতি দ্বণান্ছচক অভিধ! প্রদান করিয়াছিলেন, আজি বিধাতা 

তাহাদিগকে সেই শ্লেচ্ছের__সেই নিকট হেয় অল্পৃশ্য শ্লেচ্ছের বশীভূত করিল ; সহায়, 
সম্বল,__উপায়-_অবলম্বন কাড়িয়া লইয়া সেই চিরশত্র শ্লেচ্ছের নিক্ষিপ্ত শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
করিয়া! রাখিল) কর্ণের ন্যায় তেজস্বী রাজকুমারের হৃদয়ে কেমন করিয়া তাহা সহ্য 

হইতে পারে? কর্ণও রাজপুক্র--স্থপ্রসিদ্ধ শিশোদীয়কুলের উপযুক্ত রাজপুত্র তাঁহার 
হৃদয়ত তাহাতে ব্যথিত হইতেই পারে। কিন্তু যাহাদ্দিগের রাজ্যশাসনের সহিত কোন 
সংঅবই নাই ;-যাহাদিগের তিলমাত্রও ব্যক্তিগত স্বাধীনত! নাই) জন্মভূমির ছুরবস্থা- 

দর্শনে, জাতীয় স্বাধীনতার অপলোপদর্শনে তাহাদিগেরও হৃদয় ক্ষুব্ধ, মথিত ও আহত 

হইয়া থাকে। যাহার হয় না, তাহার মনুষ্যত্ব কোথায় ?--সে মানব নামের যোগ্য 
নহে। কর্ণ রাজপুত্র 'হইয়া সেই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইলেন) তাহার 
পিতৃপুরুষগণের বীরত্বগৌরব ও স্বাধীনতার আবাসনিলয় মিবারভূমি শেচ্ছ কর্তৃক হীন 
“জাইগির” নামে অভিহিত হইল) বীরাগ্রগণ্য স্বাধীনজীবন শত নৃপতির বংশধর 
হইয়া তিনি আপনি “জাইগিরদার” পাপ অভিধায় নির্দিষ্ট হইলেন ) যে শক্ত তাহাদিগকে 
এই হীনতম শোচনীয় দশায় নিপাঁতিত করিল, কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে তিনি 
আঁবার তাঁহার সহিত আল্লাপ সম্ভাষণ করিতে পারেন? সেই শক্র তাহাকে সন্ত 
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াধিবার উদ্দেশ্যে তীহার শৃঙ্খলভার লাঘব করিয়াদিল, তীহাকে হিন্দুন্পতিগথের 

উচ্চতম আপনে স্থাপিত করিল, তাহার চিরাপহত গদবাররাজ্য পুনর্দান করিল, 
তাহাকে “পঞ্চসহস্রের অধিনেতৃত্বে' বরণ করিল; এ সকলই সন্য--এসকল কেপল 
সুন্দর বটে) কিন্তু সেই সকলের বিনিময়ে তাহার! যে এক অনুলা ধন অপহরণ করিল ; 
তাহার সহিত তুলনায় ইন্দ্রের জমরাবতী ও ধনাবিপের কোবাঁগারও অতি হীন ও 

অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত । কর্ণ সেই অমূল্য রত্-ন্বর্গাদপি গলীয়সী” সেই অমূল্য 

স্বাধীনতা-রত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন; সে রত্ব উদ্ধার করিবার আঁর উপায় নাই; 

তাহাঁও স্বচক্ষে দেখিলেন ৷ দেখিয়া শুনিয়! ভাবিয়! চিত্তিয়া সেই জন্যই তিনি নীরবে 

থাকিতেন। ইহাতেই তিনি সম্রাট কর্তৃক “লান্ুক” ও “অক্ঠভাষী বলিয়া নির্দিষ্ট 

হইয়াছেন ! | | 
রাজপুতনৃপতি রাণা অমরনিংহ উদ্ারহৃদয় সম্রাট জাহীঙ্গিরের নিকট যেরূপ 

সম্মান ও মর্ন্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, জেতার নিকট বিজিত আর কোঁন নুপতি 
সেরূপ সন্মান ও মর্ধ্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না) সন্দেত। কিন্তু তেজ্্ী ভানর'স হের 

গর্ধোনত হৃদয়ে সেই সন্মান ও মর্যাদা বিষদিপ্ধ জুতীক্ষ শরজালের নায় গ্রবিদ্ধ হইত) 

সম্রাটপ্রদত্ত সেই সন্মান ও মর্যাদার বিষয় তিনি যত চিন্তা করিতেন, ততই তাঁজার 
হয় নিদারুণ যন্্ণায় উচ্চলিত হইয়া উঠত | সেই নিদারুণ যঙ্ণার প্রচণ্ড প্রগীড়নে - 
সময়ে সময়ে উন্ত্তপ্রার হইয়া তিনি ক্ষুরমের মহত্ব ও ওনার্ধ্য এবং জাভাঁন্সিরের সেই 
সনম্মান ব্যবহ কে শত অভিশাপ প্রদান করতেন। ক্ষরম ঝাজপুতরমণীর গর্ভে 

সপ্তাত * | তিনি রাজপুত বীরত্বের অত্যন্ত আদর করিতে এবং রাজপুত বীরদিগকে 

অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন । তাঁহার সেই অকপট ভক্তি, আদর ও রাজপুতান্ুরাঁগে 
বিমোহিত হইয়াই তেজন্বী অমরপিহ জাহাঙ্গিরের বশ্ঠতাঁ স্বীকার করিতে সম্মত 
হইয়াছিলেন এবং তাহার সহিত বদ্ধৃতাস্থাপনে সন্মতিদান করিরাছিলেন। নতুবা 
চিরজীবন সমরসাগরে সম্তরণ করিলেও এবং কঠোরতম অত্যাচারে নিপীড়িত হইলেও 

তিনি সে প্রস্তাবে কখনই হম্মত হইতেন নী। ক্ষুরনের স্বভাব অতিশয় সরল ও উদার । 

তাহার বাকাও সেইরূপ অমিয়ময়। তাহার বাক্যাবলি অমরপিংহের কর্ণে যেন সুধাধারা 

সিঞ্চন করিত। ক্ষুরম রাণার সত সফিসংস্থাপন করিতে বাসনা করিয়া সেই সপ্ধির 

মূল্যম্বরূপ তাহার নরল মৈত্রী যাঁক্রী করিলেন এবং তীহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, 

“যদি আপনি নগরের বহির্দেশে আসিয়া একবার সম্রাটের পাঞ্জাস্কিত প্রমাণপত্র গ্রহণ 

করেন, তাহা হইলে আমি সেই মুহূর্তেই সমস্ত মুসলমানকে মিবার হইতে স্থানান্তরিত 
করিব।--তাহা হইলে মুসলমানের লাম গন্ধও আপনি আর মিবারের মধ্যে দেখিতে 
পাইবেন না।” এই বাক্যে তেজন্বী রাখার উন্নত হৃদয় একবারে প্রচণ্ডতেজে উচ্ছ নিত 

* ক্ষ্রম অন্বরের কচ্ছাবহবংশীয়! রাঞ্জকুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই জন্য রাঁসক তউকবিগণ তাহাকে কচ্ছপকুলোদ্ভূত কৃত্ধ বিয়া বর্ধন করিয়া খাকেন। বল। বাছণা যে; ক্ষুরষ ও 
কচ্ছাবহের পরিবর্তে কৃষ্ম ও কচ্ছপ ব্যবন্থৃত হই থাকে । | 

8৫ 
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হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষুরমের সে বাক্যে সম্মতি দান করিতে পারিলেন না। বীরকেশরী 

প্রভীপদিংহের পুত্র হইয়া তিনি কি একজন মর্ত্য মানবের--বিশেষতঃ হ্বাধীনতাপহারী 

মৌগলের অধীনতা স্বীকার করিবেন? দেহে প্রাণ থাকিতে তিনি ত কখনই সেই 

অবমানস্চক বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিবেন না। তিনি সুলতান ক্ষুরমের সহিত 

বন্ধুতাবে সাক্ষাৎ করিলেন বটে) কিন্তু তাহার সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন 
না। তাহার সেই প্রস্তাবকে তিনি সদর্পে উপেক্ষা করিলেন । 

যেদ্দিন স্থুলতান ক্ষুরম রাণার নিকট উক্ত প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন, সেইদিন তিনি 

রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়! শাস্তিময়ী মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন; 

সে প্রতিজ্ঞা পালিত হইতে স্বপ্নমাত্রই বিলম্ব হইল। ক্ষুরমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 

আসিয়া তিনি আপনার সর্দারদিগকে 'নিকটে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদিগের 

সম্মুখ আপন প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পূর্বক পুত্রের ললাঁটে রাজটীকা অর্পণ করিয়া রাজ্য হইতে 

বিদায় গ্রহণ করিলেন *। বিদায়কালে প্রণত পুজ্রের শিরশ্চস্বন করিয়া তিনি ধীরগন্তীর- 
ভাবে বলিলেন “দেখিও) বংস, মিবারের সম্মানগৌরব এখন তোমারই উপর নির্ভর 
করিতেছে ।» রাজধানী পরিত্যাগ করিয় রাজ ন-চৌকির 1 গিরি-গহনে মুনিব্রত অবলম্বন 

পূর্বক সুখে ছুঃখে একপ্রকারে জীবন যাঁপন করিতে লাগিলেন। সেই দিন সেই মূহ্ 

হইতে তিনি সেই তাপসাশ্রম পরিত্যাগ করেন নাই, আর রাজধানীতেও আগমন 
করেন নাই। যেদিন তাহার পবিত্রাত্মা ইহধোক পরিত্যাগ করিয়া গেল, যে দিন 
পঞ্চভূতে পঞ্চভৃত মিশাইল, সেইদিন তাহার দেবদেহের পৃতভম্মাবশেষ তাহার পিতৃলোক- 
দ্রিগের ভম্মরাশির সহিত একর রক্ষিত হইবার জন্য প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রেরিত হইল । 

_ অমরসিংহের দেবচরিত্রের আর অধিক সমালোচন বাহুল্যমাত্র। তিনি বীরকেশরী 

প্রতাপসিংহের যোগ্যপুজর এবং পবিত্র গিহেলাটকুলের যোগ্য নরপতি ছিলেন। যে সমন্ত 

শারীরিক ও মানসিক গুণগ্রাম বীরের অঙ্গভূষণ, অমরস্ি্ছতৎসমস্তেই বিভূষিত ছিলেন । 
মিবারের সকল নৃপতির মধ্যে তিনি অধিকতম উক্তি ও বলিষ্ঠ। কিন্তু তাহাদিগের 
্তায় তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন না। তাহার মুং বিষাদ ও গাস্তীধ্যের কালিমা 

প্রায়ই পরিলক্ষিত হইত) কিন্তু তাহা বলিয়া সের পর্প ভাব তাহার গ্রন্কতিগত নহে। 
বোধ হয় আজন্ম বিপদের অন্কুশতাড়নে নিপীড়িত বার্জিয়া তীহার বদনে 'বিষাদের সেই 
নিবিড় ছায়া আপতিত হইয়াছিল । ওদারয্য ও বীর্ঘ্যমস্তা,* দয়া ও ন্যায়পরতাই রাজপুত 
নপতির কয়েকটা প্রধান গুণ ; অমরসিংহ এই কয়েকটা প্রধান গুণে বিতৃষিত 

* নম্বৎ ১৬৭২ (থৃঃ ১৬১৬) অন্দে রাণা অমরমিংহ পৃত্রহণ্তে বীর রাজ্যভায় সপ্ত করিয়াছিলেন কিন্তু 
ফেরিস্তাগ্রস্থের অস্থুবাদক মহান্ুতব ডৌ মাহেব বলেন যে, সম্ঘৎ ১৬৬৯ (খুঃ ১৯১৩ অকে উক্ত ঘটনা 
সংঘটিত হইয়াছিল। 

1 মহাত্ম। টড সাহেব বলেন ষে, উক্ত স্থলেই স্থলতান নি রাণার সহিড সাঙ্ষাং করিয়াছিলেন। 

শগরের ডত্তরস্থিত একটা থিরিমালার উপরিভাগে উক্ত অট্ালিকার 84 2৪৪ হী যায় 
এ অট্টালিকা রাণ। উদয়সিংহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল. । 
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ছিলেন বলিক্না কি সৈল্ত, কি সামন্ত, কি আত্বীয়বর্গ, কি প্রজা সকলেই তাহাকে 
দেবভাবে পুজা করিত। তাহার সেই সমস্ত অপূর্ব গুণগরিমার প্রচুর বিবরণ তারে 
এবং রাজস্থানের অনেক স্তস্ত ও গিরিগাত্রে লিখিত দেখিতে পাঁওয়া যায় । 

সস ০০৮৯ ০. 

দ্বাদশ অধ্যায়। 

বর্ণবর্তৃক উদয়পুরেয় দৃ়ীকরণ ও শোভাসংবর্ধন ;__-সঞ্জাট-নতায় উপস্থিত থাকার দাত হইতে মিষারের 
রাণাগণের নিষ্কতিলাভ (সম্রাটের সাহায্যার্থে রাণার দেয় সেনাদলের উপর ভীমের অধিনায়কত্ব ১ 
গারবেজের প্রতিকূলে স্থলতান ক্ষুরমের নহিত ভীমের ষড়যন্ত্র; _রাজদ্রোহীদিগের প্রতি জাহাঙ্গিরের 

আক্রমণ ;--তীমের নিধন ;--উদয়পুরে ্ুরমের পলায়ন ;--তাহাকে রাণার সাদরে গ্রহণ 7--রাণা . 

কর্ণের পরলোকগমন রাশ! জগৎনিংহের সিংহাসনারোহণ ;-_জাহাঙ্গিরের সৃতা এবং শাজিহাদ 

নাম ধারণ পূর্বক ক্ষুরমের সিংহাসনারোহণ ;--মিবারে গভীর শাস্তি ;--পেশোলার বক্ষবিহারী 

স্বীপসমূহে রাণাকর্তৃক প্রাসাদনির্াপ )-চিতোরের পুনঃনংস্কারসাধন )__জগৎসিংহের লীলাসম্বরণ ;-- 

রাগ পাজসিংহের রাজ্যাভিষেক ;-_শাজিহানকে পদচাত করিয়। আরঙ্গজীবের দিংহাসনারোহণ ;-. 
জাহালির ও শাজিহানের হিন্দু-প্রেমিকতার প্রকৃত কারণনিরপণ ;--আরঙগজীবের চরিত্রবিবরণ ;-- 

রাজপুভদিগের উপর তাহার 'ধজিজিয়া” বাঁ মুণ্ডকরস্থাপন +--দূপনগরের রাজকুমারীর সহিত আরঙ্গ- 

জীবের বিবাহসন্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে তাহাকে হরণ করিয়। রাণার স্বনগরে আগমন )--সঞ্রাটের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধোদো!গ ;_-আরঙ্গজীবের যুদ্ধধাত্্রী ;-_গিরবে। উপতাকা ;--রাজকুমার আকবরের পরাজয় $-- 

তাহার গিরিসঙ্কটে পতন ;--রাণার জোষ্ঠপুত্র কর্তৃক আকবরের সঙ্কটোদ্ধার ;__দেলহীর খাঁর 

গরাজয় ;--র।ণা এবং তাহার সহকারী রাঠোরগণ বর্তৃক আরঙ্গজীবের পরাভব )-_-আরঙ্গজীবের 

ুদ্ধক্ষেত্রপরিতাগ ;--র়াজকুমার ভীমের গুর্জরাক্রমণ ;--রাণার মন্ত্রীকর্তৃক মালবলুন ;--একতাবদ্ধ 

রাজপুতদিগের আজিমকে পরাভূত করিয়া চিতে।র হইতে দূরীকরণ ;-মোগলগ্রান হইতে মিবারের 
উদ্ধার )--মারবারে ভীষণ যুদ্ধ ;__একীভৃত শিশোদীয় ও রাঠোরবলে স্লতান আকবরের পরাজয় )-- 
রাজপুতদিগের বড়যন্ত্র;__আরঙ্লজীবকে পদচাত করিয়া আকবরকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার 

কল্পনা! /---কল্পমার নিষ্কলত|)-_রাণার সহিত মৌগলসত্াটের সন্ধিগ্রপ্তাব ;--সদ্বিবন্ধন )--বিষম ক্ষত 

প্রাপ্ত হই রাখার মৃত্যু ;-তাহার ও আরঙ্গজীবের তুলনায় চত্সিত্রসমালোচনা ১ রাজসমুন্ধ 
সরোবর /--ভীষণ ছূর্ভিক্ষ ও মহামারী । 

মিবারের শেষ স্বাধীন হৃপতি মহারাজ অমরদিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র.কর্ণ পিতার পরিত্যক্ত 
সিংহাসনে সম্বৎ ১৬৭৭ (খৃঃ ১৬২১) অন্যে আরোহণ করিলেন। আজি রাজহ্ছখানের 

শদনকাননসদৃশ, স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন বীরগ্রস্থ মিবারভূমির সে গৌরব নাই । 

যে গৌরবে গৌরবাদ্ধিত হইয়া মিবারভূমি একদা সভ্য জগতের শীর্ষস্থানে আমন অধিকার 

করিয়াছিল, একদা! কুর্ধ্যবংসীয় বা্লারাওলের বংশধরগণ এক একটা প্রচণ্ড মার্তৃণ্ডে 



৩৫২ রাজন্থান। 

তায় প্রথর তেজ ধারণ করিয়াছিলেন; আজি সে গৌরব মিবারভূমি হইতে অন্তর্থিত 

হইয়াছে; রম্সিবিভাত প্রোজ্জল মিবাররাজ্য বিষীদতমসাময় শ্বশানভূমে পরিণত হইয়া 
পড়িয়াছে; নিবারের সেই মার্ভওসদূশ রাজপুত্রগণ সেই প্রথর জ্যোতি হারাইয়া 
এক একটী সামান্ত সামান্ গ্রের ন্তাঁয় ক্ষীণতেজ হইয়া পড়িয়াছেন! আজি ভারতীয় 

হিন্দুরাজন্যসমীজ এই শোঁচনীর হীন দশায় উপাগত !* তাহাদিগের আপনাদিগের তেজ 

নাই, জ্যোতি নাই, প্রথরতা নাই । তীহারা আপনাদের শক্তি হারাইয়া পরকীয়া 

শপ্স্দবারা আকৃষ্ট হইয়া আত্মবস্থৃতের গ্াঁয় প্রচণ্ড মোগলস্থ্্যের চারিদিকে ভ্রমণ 
করিতেছেন! নে মহতী শক্তি একদ1 হিন্দৃসথর্য্যের প্রতি লোমকুপ হইতে বিস্ফ,রিত 

হইয়! ভারতের সমন্ত নরপতির গতি নিন্তিত করিত, আজি তাহা এই মোগলতৃর্স্যে 

সংক্রািত হইয়াছে। এই মোগলনুর্যোর প্রচণ্ড তেজ প্রতিরোধ করা আজি কোন 

হিন্দনৃপতিরই সাধ্যায়ত্ত নহে । কালবশে ইঠ1 দেই তেজ সেই শক্তি পাইয়াছে, আবার 
কান্বশে তাহা হইতে বিচ্যুত হইবে । ইহা. বিএক্রনীন অবশ্যন্তাবী নিয়ম । এ জগতে 
কেহই এ নিয়মকে অতিক্রম করিতে পানিবে না । এই অনতিক্রমনীয় নিয়মের 
অবীন হইয়া “হিন্দুসূ্য” বাপ্পারাওলের বংশধরগণ আজি আপনাদের তেজ হইতে 
বিচ্যুত হইয়াছেন, এবং মোগলসুর্য্যের প্রচণ্ড শক্তিদ্বারা আকুষ্ট হইয়া সামান্য গ্রহ ও 

উপগ্রহের স্ায় তাহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। মৌগলনুর্যের সে প্রচণ্ড 

শক্তি তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে সত্য, কিন্তু সগয়ে সনয়ে তাহাদিগের গতি নিষ়মন 

করিতে পারিতেছে না। অনভ্যন্ত পদে বিচরণ কগ্য়া অনভ্যন্ত আকর্ষণে আক 

হওয়াতে তীহারী সময়ে সময়ে কক্ষত্র্ হুইরা আপনাদিগের স্বাভাবিক তেজ ও প্রথরতা 

প্রকাশ করিতে লাসিলেন । | 

রাজপুতগৌরব বীরপুঙ্ব বাগ্লারাওলের বংশধরগণ আপনাদিগের পূর্ব তেজ ও শক্তি 

হারাইরাদিলেন বটে; কিন্তু সে পূর্ধ শ্বতিকে হারাইতে পারেন নাই। সেই স্থৃতিই 
তাহাদিগের এ মাত্র জীবনী | তাহা হীরাইলে আপনাদের অস্তিত্ব হাঁরাইতে হইত 

রাজপুত নাম জগঙ হইতে চিরতরে উঠিয়। যাইত । যেদিন বীরকেশরী মহারাজ কণক 

সেন সৌদ়ারের দীর্ঘদেশে আগন বিজয়বৈজয়ন্্ী রোপণ করিলেন, সেই দিন হইতে 
বর্ধনান সণালোচা কাল পর্য্যন্ত সার্দেক সহজ্র বংসর অতীত হইয়া গিয়াছে । এই সুদীর্ঘ 

কালের মধ্যে অনৃষ্টচক্কের প্রচুরতর পরিবর্তনে তাহার বীর-বংশের যেরূপ অবঙ্গা সংঘটিত 
হইয়াছে, আমরা পুগ্থান্পু্বূপে তাহা বর্ণন করিয়াছি। সেই অবস্থার জলন্ত চিত্র 
আজিও আমাদিগের নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে । সেই খুষটীয় দ্বিতীয় শতার্ণীর 
মধ্যকালে ক্র্্যবংণীয় মহারাজ কণক সেন সুদূর লোহকোট পরিত্যাগ করি 
সৌরাষ্টরোপকুলে স্বীয় বিজয়পতাঁকা স্থাপন করিলেন; তথায় তাহার বংশধরদিগের 

হুশেতান্দীব্যাপী অক্ষুপ্ন রাজ্য-শাসন ) ক্রমে শিলাদিত্যের আবির্ভাব) অসভ্য পারদদিগের 
ীক্রমণ | সে আক্রদণ প্রতিরোধ করিতে না পার্ধিয়া মহীরাজ শিলাদিত্য বর্জন 

সমভিন্যাহারে সমর-ক্ষেতে প্রীণন্াগ করিলেন : ভ্ঠাহার স্বথের নসানকানন শোভাম, 



মিবার। ৩৫৩ 

সৌরাইট্ররাজ্য বর্বরগণ কর্তৃক সমুৎসাদিত হইল! সেই ভয়াবহ কাল সমরে একমান্ 
পুষ্পবতী পতনোন্দুখ সুষ্যবংশতরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জীবিতা রহিলেন; ক্রমে 

গ্রহাদিত্যের আবির্ভাব”গ্রহিলোট”, (গিহ্লোট) নামের উৎপত্তি) ইদরে রাজ্য- 
প্রাপ্তি; ভিলদিগের অত্যাচারে ইদরত্যাগ ; বীরকেশরী বাগ্লারাওলের প্রাছুর্ভাব; 
চিতোরাধিকার ;--উদয়পুর-প্রতির্ঠা ) শিশোদীরকুলের গৌরবৌচ্ছস। পরিশেষে হীন, 
দিন, শোচনীয়রূপে সেই গৌরবের অবসান হইল; বাপ্লারাওলের বিজয়বৈজয়ন্তী 
মুসলমানের সন্মুথে অবনত হইয়া পড়িল! ঘটনাবৈচিত্র্যের এই সকল চিত্র ক্রমান্বয়ে 
আমাদের নয়নসমক্ষে জলস্তবর্ণে প্রতিফলিত হইতেছে । আমরা সেই চিত্রের জীবস্তভাব 
যথাসাধ্য অস্কিত করিতে ক্রুটী করি নাই। কিন্তু আজি মিবারে নৃতন যুগের অবতারণা 
হইতে চলিল) শ্বেতদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ধক বিশাল সপ্তসিদ্কু উত্তীর্ণ হুইয়া কতিপয় 
ব্রিটন আজি এই অধঃপতিত হীনদণাপন্ন শিশোদীয় নৃপতিগণের উদ্ধারের জন্ত ভারতভূমে 
পদার্পণ করিলেন। তাহাদের আগমনে সমস্ত ভারত কিরূপ এক নূতন মুদ্তি ধারণ 
করিল) ভারতীয়গণের জীবনীশ্রোত কিরূপে নৃতন দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল; 

আমরা এক্ষণে তাহারই আলোচনায় ক্রমে ক্রমে প্রবৃত্ত হইতেছি। | 
কর্ণের চরিত্র সম্পূর্ণ বীরযোগ্য ; সহিষ্ণুতা, বীধ্যমত্তা প্রভৃতি যে সকল স্থন্দর গুণ 

রাজপুতচরিত্রের ভূষণন্বরূপ ; কর্ণ ততসমন্তগুলিতেই সমলক্কত ছিলেন। তত্ধ্যতীত 
তাহার সাহস ও কর্তব্যজ্ঞান অতিশয় প্রথর। বিগত বুদ্ধমমূহে মিবারের রাজকোষ 

শূ্ঠ হইয়া পড়িলে, কর্ণ যে উপায় অবলম্বন পূর্বক তাহাকে পুনর্ধার পরিপুরিত 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার শেষোক্ত ছইটা গুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

উপর্ধপরি কএকটা যুদ্ধে খিবারের কোষাগার একবারে শূন্য হইয়া গড়িলে, রাজ্যমধ্ 
অর্থসংগ্রহের যখন আর কোন উপায় রহিল না, তখন রাজকুমার কর্ণের হৃদয়ে এক 

নৃতন কল্পনা সমুদিত হইল। সেই কল্পনার সাহায্যে তিনি অর্থাগমের প্রকষ্ট উপায় 
উদ্ভাবন করিতে কৃতকার্ধ্য হইলেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া কতিপয় অশ্বারোহী 

সৈনিকের সমভিব্যাহারে শত্রসেনানিবেশ অতিক্রম পূর্বক স্থরাটে আপতিত হইলেন 

এবং প্রচণ্তবিক্রমের সহিত নাগরিকবর্গকে বিত্রাসিত করিয়া তাহাদিগের ধনরত্ব লুঠন 
করিয়া আনিলেন। তংসংগৃহীত সেই বিপুল অর্থের সাহায্যে রাণা. স্বদেশের দুরবস্থা 

মৌচন করিতে সক্ষম হইয়্াছিলেন। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাণা কর্ণ একজন সাহসী ও বীর্ধ্যবান্ নৃপতি ছিলেন ) 

কিন্তু হঃখের বিষয় উপযুক্ত অবসরের অভাব নিবন্ধন তিনি সেই ছুইটী উচ্চতম রাজগুণের 
পরিচন্স প্রদান করিতে পারেন নাই। অনেকে এ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন ষে, 

জলন্ত গৌরব ও স্বাধীনতার আবাসনিলয় পবিত্র মিবারভূমি যখন যবনকর্তৃক দ্বণ্য অপবিত্র 

'জাইগির” নামে অভিহিত হইল, তখন কর্ণ কেমন করিয়া! নীরবে তাহা স্ করিলেন ? 
তরবারের সাহায্যে তিনি সে দুরপনেয় কলঙ্কারোপের প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হুষ্টলেন 

লা কেন? এর উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে গারি যে, মোগলসমাট গিবাতূষিকে 



০৫8 রাজন্থান। 

“জাইগির” বলিয়! নির্দেশ করিয়াছিলেন সত্য, কিস্তু তিনি কর্ণকে কখনও “জাইগিরদায়ের 
ন্যায় দেখেন নাই, পরস্ত আপনার একজন প্রধান মিত্রের ন্যায় তাহার সহিত বাবহার 

করিতেন। সেরূপ সরল মিত্র ব্যবহারের প্রতিকূলতাচরণ করিয়া রাজ্যে অশান্তির বীজ 
বপণ কর! কণ কর্তৃক যুক্তিযুক্ত বলিয়া! বিবেচিত হয় নাই; সুতরাং তিনি শাস্তিকাননের 
ছায়াপাদপের মূলোৎপাটন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ' ইচ্ছা করিলে যে, তিনি সফল 
মনোরথ হইতে পারিতেন, তাহাই ব! কে বলিতে পারে? হয় ত তাহা হইলে শিশোদীয় 
কুলের অস্তিত্ব একবারে বিলুপ্ত হইয়| যাইত। দেশকালপাজের বিচার করিয়! ব্যবহার 
কর! সকলেরই কর্তব্য; যেকেহ এ কর্ব্যের অবহেল! করে, সে ইহজগতে কিছুতেই 

গ্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না । এই নীতিপুর্ণ বাক্যের মহিমা [ুরাণার অবিদিত ছিল না, 
সুতরাং তিনি তদনুসারে কার্ধ্য করিয়া সেই কর্তব্যসাধন করিতে সর্ধতোভাবে মনোনিবেশ 
করিলেন। প্রয়োজনবোধে রাণা কর্ণ উদয়পুরের চতুঃপার্খ প্রাচীর ও পরিথাদ্বারা 

পরিবেষ্টিত করিয়া দিলেন এবঃ পেশৌল! সরোবরের জলাবরোধার্থে যে একটা বিস্তৃত বাঁধ 
প্রস্তুত হইয়াছিল, সেটাকে আরও বিস্তৃত করিয়া লইলেন। অন্যাপি শিশোদীয়কুলের 
অহিষীগণ যে একটা স্বতন্ত্র অন্তঃপুরবাটীকায় অবস্থিতি করেন, সেটাকেও কর্ণ নির্মাণ 

করিয়াছিলেন । 

গিহ্লোটনৃপতিগণ সার্দেক সহ্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষীয় সমগ্র রাজন্তসমাজের শীর্ষ 

স্থানে আসন অধিকার পূর্বক উচ্চতম গৌরব অধিকার করিয়া! আসিয়াছেন। আজি রাণা 
কর্ণ সেই উচ্চতম গৌরব হইতে বিচ্যুত হইলেও সেই উচ্চতম আসন হইতে বিচ্যুত 
হইলেন না সম্রাট তাহাদিগকে আপনার সিংহাসনের দক্ষিণ পার্থে স্বাপন করিয়া সেই 

সম্মান রক্ষা করিলেন। তিনি তাহাদিগের শ্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন বটে; কিন্ত 

তাহাদিগের সহিত সামন্তরাজার ন্যায় ব্যবহার করিতেন না। পাছে মিবারের অধিপত্তিগণ 

কোনরূপে অবমান জ্ঞান করেন, এই জন্য তিনি অমরসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপনকালে 

নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, শিশোদীয়কুলের রাজকুমারগণ যতদিন ন মিবারের 

সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন, ততদিন তাহাদিগকে সআটের সভায় উপস্থিত থাঁকিতে 
হইবে; কিন্তু যে দিন তাহারা রাগ বলিয়! গণ্য হইবেন, সেই-দিন সেই দাঁয় হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ করিবেন। স্থথের বিষয় এ বিধি যথানিয়মে পালিত হইতে লাঁগিল। 
কেননা কর্ণ যতদিন ন1 পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, ততদিন সম্রাটের রাজসভায় 

উপস্থিত থাকিতেন ) কিন্তু যেদিন যে মুহূর্তে রাণা বলিয়া! পরিচিত হইলেন, সেই দিন 

সেই মুহুর্ত হইতে তাঁহাকে আর রাজসভায় উপস্থিত থাকিতে হইল নাঁ। তখন খিনি 

তাহার নিষ্লাসনস্থ, তিনিই কর্ণের স্থলে অভিষিক্ত হইলেন ৷ এইরপে শিশোদীয় নৃপতিগণ 
আপনাদের পূর্বপুরুষদিগের উচ্চতম গৌরব হইতে বিচ্যুত হইলেও উচ্চতম আসন হইতে 

বিচ্যুত হইলেন না । সঙ্্রাটসভাঁয় ভারতবর্ষীয় হিনদুরা্রন্তবর্গের উপরিভাগে শিশোদীয 
নৃুপতিগণের সেইরূপ সম্মানের সহিত শিশোদীয় সর্দারদিগেরও সম্মান বর্ধিত হইয়! উঠিল । 
তাহারাও সমকক্ষ রাজপুত সর্দারদিগের উপর সম্মানমর্ধ্যা্া প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । 



মিবার। ৩৫৫ 

অল্পদিনের মধ্যেই শিশোদীয় সঙ্গারগণ মোগলাধীন সামস্তদিগের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা 

প্রাপ্ত হইলেন। সেই সকল শিশোদীয় সর্দারের মধ্যে কর্ণের কনিষ্ঠ সোদর ভীম বিশেষ 
গ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন | সম্রাটের সাহাধ্যার্থ রাণাকে যে সেনাদলের সংযোজন1. করিতে 

হইত, ভীম তাহারই অধিনায়কত্ে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অতি সাহসী ও 
তেজস্বী। জ্ুলতান ক্কুরম তাহাঞ্ষে বন্কুভাবে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং তাহার পরামর্শ 
না লইয়া কোন কার্ধ্যই করিতেন না। ভীমের অকপট বন্ধুত্বে ক্ষুরম দিন দিন পরম প্রীত 
হইতে লাগিলেন এবং তাহার পদবৃদ্ধি করিবার জন্য পিতৃসমীপে নিবেদন করিলেন । 

প্রিয়তম পুত্রের অভিলাষ পূর্ণ না করিয়া সম্রাট থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভীমকে 

“রাজ।” উপাধি দান করিয়া বুনাসের তীরভূমিস্থ একটা ক্ষুদ্র জনপদ অর্পণ করিলেন । 
তোডা সেই জনপদের রাজধানী । সেই জনপদ ভূমিবৃত্িস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও ভীমের 
দুরাকাজ্মাবৃত্তি প্রশমিত হইল নাঁ। তিনি আপনার অমরত্ব লাভ করিবার জন্য উপায় 
উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন এবং সেই বুনাস নদীর তীরে একটা নূতন নগর প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। সেই নগরী রাজমহল নামে অভিহিত হইল, সেই রাজমহল অনেক দিন হইতে 
ভীমের বংশধরদিগের হস্তগত ছিল । রাজমহল অধুনা বিধ্বস্ত; কিন্ত তাহার 
ধবংসরাণির অত্যন্তর হইতে উক্ত নগরীর প্রাচীন গৌরবের যে ক্ষীণ নিদর্শন দেখিতে 

পাওয়া যায়, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, উক্ত নগরী এককালে বিশেষ সমৃদ্ধ ও 

শোভাসম্পন্ন ছিল। কিন্তু দুর্জয় কালের কঠোর হস্তের ভীষণ প্রহারে সে রাজমহল 

আজি চূর্ণবিচূর্ণিত হইয়া রহিয়াছে । যেন প্রক্ৃতিসতী সেই স্ত,পীক্কত ধ্বংসরাশির 
অভ্যন্তর হইতে মৃহ্গন্ভীর কঠে বলিতেছেন “মানব কয় দিনের? শোতাসোন্দর্যয, 
গৌরব-গরিমা, দর্প, গর্ব, অহঙ্কার কয় দিনের?” দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, 
বৎসরের পর বৎসর অক্ুঞ্ন গতিতে প্রবাহিত হইয়া অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া 
যাইতেছে, অনৃষ্টক্র সুখহঃখের নিয়মন করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে বিঘুর্ণিত হইতেছে । 
একদিন যে রাজপুতকে বন্ধুত্বে বরণ করিয়া সম্রাট জাহাঙ্গিরের জোষ্ঠ পুত্র পরম আপ্যায়িত 
হইয়াছিলেন; ধাহার অমিয়ময় শিত্রসস্ভাষণে তিনি একদা! অনুপম সুখ উপভোগ 

করিয়াছিলেন, আজি তাহার বর্তমান হতভাগ্য বংশধর ছুর্ভাগ্যের নিম্নতম কুপে পতিত 

হইয়! দৈনিক এক মুদ্রাবেতনে শাপুররাজের পরিচর্যা করিতেছেন ! 
কর্ণ ম্বভাবতঃ তেজস্বী ও নির্ভীক; অকিঞ্চিতকর রাজ্য অথবা সামান্য রাজোপাধির 

বিনিময়ে তিনি আপনার গৌরব ও পুরুষত্ব বিক্রয় করিতেন না। সম্রাট জাহাজিয় 

তাহাকে বশাহ্ছগত রাখিবার জন্য উক্ত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার 
সে কৌশল সিদ্ধ হইল ন|। সহস্র অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াও তিনি তেজন্বী ভীমসিংহকে 
বশানুগত্ত করিতে পারিলেন ন1। বিশেষতঃ তগ্প্রতি স্থুলতান ক্ষুরমের অত্যন্ত অনুরাগ 

দেখিয়া! সম্রাট নানাগ্রকার সন্দেহ করিতে লাগিলেন । পাছে রাজ্য মধ্যে ফোনবপ 
অস্তর্বিপিব সংঘটিত, হয়। এই জন্য তিনি ভীমকে- ক্ষুরমের নিকট হইতে অস্তরিত 
করিতে মনস্থ' করিরা তাহাকে এজরাটের শাসনকর্তৃত্বে নিয্বোজিত করিলেন কিন্ত 
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ভীম সেই অভিনব পদে উপেক্ষা করিয় স্বলতানের সহিত থাকিতে কৃতসঙ্কর্ন হইলেন । 
সম্রাট যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহা যাথার্যযে পরিণত হইল। কেনন! ক্ষুরম 
জোষ্ঠ পারবেজের স্বত্বাধিকারের বিরুদ্ধে ট্তিসিংহাসন করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে 

লামিলেন। এই চেষ্টা ফলবতী হইবার পূর্বে রাজামধ্যে ঘোরতর অন্তর্বিপ্নব সংঘটিত 
হইল। সেই অন্তর্বিপ্লববহির সম্মুখে হতভাগ্য পাঁরবেজ ' পতঙ্গ বৎ বিদগ্ধ হইলেন । 

তেজস্বী ভীম যে, সম্রাটের আদেশ অসপ্কুচিত হৃদয়ে অগ্রাহা করিলেন, তাহার 

নিগৃঢ় কারণ ছিল। তিনি পারবেজকে অন্তরের সহিত দ্বণী করিতেন। পারবেজ 
শিশোদীয়কুলের পরম শক্র; রাজপুতদগের সর্ধনাশসাধন করিতে তিনি সদা তত্পর। 
বিশেষতঃ তিনি বিগত যুদ্ধে মিবার আক্রমণ করিয়া ততপ্রদেশের ঘোরতর অনিঃ 

সাধন করিয়াছিলেন। ক্ষুরম জীবিত থাকিতে সেই পারবেজ যে, সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত 
হইবেন, তাহা! ভীম কখনই দেখিতে পারিবেন না। সুতরাং যাহাতে তাহার হস্তে 
ভারভবর্ষের শাসনদণ্ড অনর্শিত না হয়, ভীম তাহাই করিতে রুতসঙ্ক্প হইলেন। 

অতঃপর তিনি স্থলতান ক্ষুরমের সহিত ত দ্বষয়োপযোগিণী মন্ত্রণা স্থির করিতে লাগিলেন । 

মন্ত্রণায় স্থিরীকৃত হইল যে, যদ্যপি ক্ষুরমের সম্রাট হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে অবিলম্বে 
প্রকাশ্ঠ প্রতিদ্বন্দিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুইয়া পারবেজকে সংহার করা আবগ্তক। ক্ষুরম 
আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না ।: কতিপস্ব অন্ুচরের সমভিবাণহারে তিনি পারবেজকে 

আক্রমণ করিলেন। মে আক্রমণে হতভা'। পারবেজ নিহত হইলেন। তখন ক্ষঃঘ 

উপায়াস্তর না দেখিয়া পিতৃবিরুদ্ধে বিদ্রোহিতাঁচরণে প্রবৃত্ত হইলেন | তাহার 

সন্ল্পসিদ্ধির সহায়তা করিবার জন্য অনেকগুলি রাজপুত তাহার পৃষ্ঠপৃরকরূপে প্র স্ব 
ছিলেন। তন্মধ্যে মারবারাধিপ গজসিংহই বিশেষ প্রসিদ্ধ। রাঠোররাজ গজসিংহ 
ক্ষুরমের মাতাগহ) বলিতে গেলে তিনিই সেই কার্ধের প্রধান প্ররোচক। কিন্ত 
পাছে সম্রাট তাহার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করেন, এই জন্ত তিনি অতি চত্ুরের 

্যায় দূরে অবস্থিতি করিতে ক্ৃতসঙ্কল্প হইলেন । 

সেই নবোখিত বিদ্রোহবছি নির্বাসিত করিবার জন্য সমাট স্বয়ং বিদ্রোহীদলের 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। রাঠোররাজ গজনিংহ যে, বিদ্রোহীদলে গুপ্তভাবে সংলিপ্ত 

ছিলেন, তদ্বিষয়ে তিনি পৃর্কেই সন্দেহ করিয়াছিলেন । সে সন্দেহ যথার্থ কি অমূলক, 
বদিও তিনি তংসম্বন্ধে কোন সন্তোষকর প্রমাণ প্রাণ হয়েন নাই; তথাপি তিনি 

স্বচ্ছাবশতঃই রাঠোর. রাজের প্রতি কোন ভার অর্পণ না করিয়া জয়পুরাধিপতিকেই 
সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। ইহাতে গজসিংহ আপনার ধবজা গুটাইয়া নিঃসংশ্বভাবে 
অবস্থিতি করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হঈলেন ॥ কিন্তু ন্যায়পরায়ণ তেঁন্বী ভীম তাহা দেখিতে 
পারিলেন না । গজসিংহ ক্ষুরমের মাতামহ--সেই বিদ্রোহানলের প্রথম ও প্রধান 
উত্তে্ক'। এক্ষণে তিনি যে চতুরের স্তায কার্যযক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিত থাকিবেন। 
তাহা ভীমের হৃদয়ে সহ্য. হইল ন1। ভীম প্রথমতঃ তাহাকে কিছুই ন। বলিয়! কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করিয়! রছিলেন। ক্রমে উতয় দল পরস্পরের সন্ুখীন হইয়। ঘুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান 
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হুইল। গজপিংহ তখনও আমিলেন না। তখন ভীমসিংহ তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন 

“আপনার ওরপ নিঃসংশ্রবভাবে অবস্থিতি করা, যুক্তিযুক্ত হইতেছে না; এক্ষণে হয় 

আমাদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে মিলিত হউন, নতুবা আমাঁদিগের শক্রতাঁচিরণ করুন ।” 

তেজন্বী ভীমের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া গজসিংহ দারুণ মর্মাহত হইলেন এবং আপনার 
সেনাদল লইয়! প্রকাশ্যভাবে ভীন্মের শক্রতাচরণ করিতে অসিধারণ করিলেন । শিশোদীয় 

বীর ভীম তাহাতে অনুমাব্র ভীত হইলেন না, এবং দ্বিগুণতর উৎসাহ সহকারে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু তাহার সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল) তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে 

গতিত হইলেন *। তখন স্ষুরম উপায়ান্তর ন! দেখিয়া স্বীয় সেনাপতি মুহুক্র৯ এর সহিত 
উদয়পুরে পলায়ন করিলেন । | | 

সেই উদয়পুরের শান্তিময় ছায়াতলে সম্রাট কিছুদ্দিন বিশ্রাম করিলেন । রাগ! তাহার 

জন্য আপন বিশাল প্রাসাদের এক অংশ নির্দেশ করিয়া দিলেন। সেই স্বতন্ত্র ভৰনাংশে 
স্থলতান ক্ষুরম আপন গারিষদবর্গের সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহার 

অন্ুচরগণ রাজপুতসংস্কারের দিকে ভ্রন্ষেপ না করাতে সুলতান স্বয়ং অতিশয় লজ্জিত 
হইলেন এবং মেই রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া! অন্যত্র বাস করিতে অভিলাষ প্রকাশ 

করিলেন। ক্ষুরমের সেইরূপ অতুযুদ্দার ভাব দেখিয়া! রাণা পরম আপ্যায়িত হইলেন এবং 
তত্রত্য হ্্দগর্ভস্থ দ্বীপের উপরিভাগে তাহার জন্য একটা সুদৃশ্য অট্টালিকা প্রস্তত 

করিয়া দিলেন। সেই অদ্রালিকা নান প্রকার শোভনীয় দ্রব্যে সলঙ্কৃত হইল। 
তাহার শীর্ষদেশে ইস্লামের অর্দচন্দ্রশোভিত নাঁনাবর্ণের পতাকা উড্ডীন হইয়া তাহাকে 

শতগুণে রমণীয় করিয়া তুলিল। সেই মনোহর অট্টালিকার প্রশস্ত অঙ্গনভূমে মাদারশাহ 
“শীতে পপি পিপি পাপা পাপা 

* শক্তাবৎ সর্দার মাননিংহ ও তদীয় ভ্রাতা! গোকুলদাস, ভীমের পরামর্শদাতা ছিলেন । তীহারা মহম্বৎ 
খার সহিত একত্রিত হইয়! জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে সেই ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। খৈয়ার জনপদের অন্তর্গত 

সনওয়ার নগর মানসিংহের হস্তে ন্যন্ত ছিল। মান একজন মহাবীর ; অমরসিংহের সমরকালে তিনি 

রাণার জন্য যে অপীম বীরত্ব প্রকাশ করেন, তাহাতে দেই সময় হইতে তিনি “শিশোদীয়কুলের মহাযো?” 

বলিয়া আখ্যাত হইতে লাগিলেন । তাহার সব্বাঙ্গে প্রায় অশীতি ক্ষতচিহন পরিলক্ষিত হইত। মুসলমানের 

সহিত যুদ্ধে এক এক সময়ে তাহার এক একটা অঙ্গ প্রভাঙ্গ নিশ্পিষ্ট হইয়! গিয়াছিল। তথাপি তিনি 

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপহৃত হইতেন না। মান তীমের পরম মিত্র। তাহাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ অকুত্রিম 
প্রেম সঞ্জাত হইয়াছিল, যে, একজনের দুঃখ অপরে কখনই সহ্য করিতে পারিতেন নাঁ। ভীমের মৃত্যু হইলে 

সকলে মানদিংহের নিকট তাহা! অপ্রকাশিত করিয়াছিলেন । মানসিংহও তদ্ধিষয়ে কিছুই জানিতে পারেন 
নাই; কেননা তিনি সে সময়ে আহত হইয়। শয্যালীন ছিলেন; তাহার সর্ধাক্গে ক্ষত ও পটবন্ধনি। অনর্গল 
শোঁণিতমোক্ষণে শরীর অতিশয় শীর্ঘ ও জীর্ণ । কথিত আছে, তিনি ভীমের সহিত একত্রে ভোজন করি- 

তৈন। তদনস্তর তীম নিহত হইলে পাচক ব্রাঙ্মণ ভোজাদ্রব্য তাহার সন্দুখে স্থাপন করিল ; কিন্তু ভীমকে 

শা দেখিয়া মানসিংহের মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইল। তিনি সেই ব্রাক্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 
্রাঙ্ষণ সতা কথা গোপন করিল। কিন্তু তাহাকে ইতন্ততঃ করিতে দেখিয়! মানের মনোহ দৃটীভূত হইল। 
তিনি দস্তে দন্ত নিষ্পেষণ পূর্বক প্রচণ্ড বলসহকারে ক্ষতাবর ক পটবন্ধনগুলি ছিড়িয়। ফেলিলেন এবং তশ্হুূর্তেই 
প্রাগত্যাগ করিলেন ! | . 

মানসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোকুলদামও একজন প্রসিদ্ধ বীর | ভটটকবিগণ রাঁণা কর্ণের শান্তিময় 
রাজনের বর্ণনকালে বলিয়াছেন “কর্ণের যশোমালিকা ক্রমে ক্রমে শুকাইতেছিল; কিন্ত গোকুল আপনার 
শোশিতসেকে তাহাকে পুনজ্জাবিত করিয়া তুলিলেন।” | 



৩৫৮ রাজস্থান । 

ফকিরের ম্মরণার্থ একটা ক্ষুদ্র চৈত্য নির্দিত হইল। সেই পেশোঁলার বিমল-সলিল 
বিধৌত সেই শোভনীয় অট্রালিকার অভ্যন্তরে দ্বীয় অন্ুচর ও পাঁরিষদ দলে পরিবৃত হ্ইয়] 

স্থলতান ক্ষুরম অনেক দিন বাদ করিলেন) কিন্ত তিনি মুহূর্তের জন্যও হৃদয়ের শাস্তি 

লাঁভ করিতে পারিলেন না । নান! প্রকার চিন্তা ও আশঙ্কায় নিগীড়িত হইয়া অবশেষে 

তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্বক পারস্যদেশে গমন করিলেন &। 

বিধাতার কঠোর বিধাঁনানুসারে মোগলচরণে মিবারের স্বাধীনত। বিজ্রীত হইল সত্য; 
কিন্ত জেতা বিজিত জাতির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেনর্জোহালির)ব তৎপুত্র 
ক্ষুরম কদাপি মিবারপতির প্রতি সেরূপ ব্যবহার করেন নাই। সুলতান ক্ষুরম কর্ণকে 

প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় দেখিতেন। কর্ণও তাহার সহিত অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার 
করিতেন। তীহাদিগের সে বন্ধুত্ব তাহাদ্িগের জীবনের সহিত পর্যবসিত হয় নাই। 

ক্ষরম মিবারভূমি পরিত্যাগ করাতে কর্ণ অতিশয় বিষ হইলেন। তিনি আশা 
করিয়াছিলেন যে, সেই দ্বীপভবনেই ক্ষুরমকে সম্রাট বলিয়! সর্বাগ্রে সম্বোধন করিবেন, 

সর্বাগ্রে তাহাকে সম্রাটের আসনে অভিষেক করিবেন ; কিন্তু তাহার সে আশা আপাতত; 

পুর্ণ হইল কৈ? আশা! ফলবন্ভী হইল ন! দেখিয়া কর্ণ অতিশয় ছুঃখিত হইলেন । ভিনি 
যে, স্ুতান ক্ষুরমকে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করিতেন, তাহার প্রমাণ আজিও দেখিতে 

গাওয়া যায়। ক্ষুরম তাহাদের যে অলীম উপকার করিয়াছিলেন, তাহার পর্য্যাপ্ত 
গ্রতিদান করিতে রাঁণা সম্পূর্ণবূপেই সক্ষম হুইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মে প্রতিদান 

সামান্য পার্থিব সামগ্রী নহে; তাহাকে স্বর্গীয় বলিলেও বলা যাইতে পারে। তাহা 

দ্বগ্ণয় হুদয়ের পবিত্র কৃতজ্ঞতা-রত্ব । সে কৃতজ্ঞতা ও পবিত্র মিশ্রতার পবিত্র নিদর্শন 

সম্রাটের উ্ধীষ 11 রাণা কর্ণ সম্রাট শাজিহানের অকৃত্রিম সৌহার্দ্যে আপ্যায়িত হইয়া 

কৃতজ্ঞতাপুত হৃদয়ে সেই উদ্জীষকে যখন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথন তাহা যে ভাব 

ছিল, আজিও সেই তাবে রহিয়াছে । যে প্রাসাদের স্ুক্সিগ্ধ প্রাঙ্ননতলে বসিয়া তিনি 

সেই গ্রীতিউপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে প্রাসাদের অনেক স্থল ভগ্ন ও বিভক্ত 

হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি সেই মাদার সাহেবের সমাধিমন্দির আজিও পরিদ্ৃত 

রহিয়াছে ;-_-সে মন্দিরশোভন প্রদীপ অদ্যাবধি এক মুহূর্তের জন্তও তৈলাভাবে 

নির্বাণোমুখ হয় নাই। আজি মিবারের বর্তনান শোচনীয় অধঃপতিত অবস্থাতেও 

শিশোদীয় নৃপতি সেই প্রদীপের তৈলসংযোজন করিতে একদিনও অবহেলা করেন না 1 
নি 

গ অন্যান্য ইতিহাসবেতৃগণ বলেন, তিনি গোলকুণ্ডে গমন করিয়াছিলেন 
1 উফীযবিনিময় রাজপুভদিগের মধ্যে ধর্মজাতৃত্ব-বন্ধনের প্রধানতম নিদর্শন | 
| যে উ্ীয ও সমভাবে বিদামান রহিম্নাছে ; এবং দেই সদোর সাহেবের সমাধিমন্দির আজিও 

আলোক দ্বারা সজ্জিত হইয়! থাকে । মহাত্মা টড সাহেব ম্বচক্ষে সেই মাদার এবং বদধুত্বনিদর্শনগুলি দেখিয়া" 

ছিলেন। তিনি বলেন “যে হিতকারী পরম মিত্রের সরল মৈত্রী ব্যবহারের পবিত্র কৃতজ্ঞতা চিহন্ঘরণ 

রাজপুতগণ আপনাদিগের প্র/সাদের অভ্যন্তরে দেই মুসলমান সন্ন্যানীর সমাধিমন্দির প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন, 
তাহার বংশধরগণ শিশোদীয়দিগকে অতি কঠোরকূপে উৎগীড়ন করিলেও ইহারা সে পবিত্র কৃতজ্ঞতা নিদর্শন 

ভুলিতে পারেন নাই । পবিত্র কৃতজতার এরূপ অনন্ত পরিচঙ্ন আর কোথাও পাওয়া! যায় না। এরপ 



মিবার। ৩৫৯ 

রাণ! কর্ণ সন্ুৎ ১৬৮৪ (খৃঃ ১৬২৮) অবৰে প্রিয়তম পুতর্ছুগৎসিংহ্ই্টাহন্তে রাঁজ্যভার 

মমর্পণ পূর্বক ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সৌরলোকে স্বীয় পিতৃপুরুষদিগের 
মহিত সম্মিলিত হুইলেন। তিনি যে আট বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই 
আটবত্সর গভীর শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার লীলাসম্বরণের কিছুকাল 

পরেই সম্রাট জাহাঙ্গির' পরলেট্র গমন করিলেন। সেই সময়ে স্থুলতান ক্ষুরম সৌরাষ্ট্ে 
অবস্থিত ছিলেন। রাপা জগৎসিংহের পিত। ও পিতৃব্য আপনাদের প্রাণস্থহ্দ ক্ষুরমকে 
যে সিংহামনে স্থাপন, করিবার জন্য প্রা পধ্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, সে সিংহাসন 

আজি শৃন্ত হইয়! পড়িয়াছে, তৎসঙ্গে ক্ষুরমের ভাগ্যগগনও নির্মল ও পরিষ্কার 
হুইয়াছে। এ মঙ্গলময় শুভপমাচার, পিতৃবন্ধুকে বিজ্ঞাপন ন1] করিয় জগৎসিংহ কি 

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়! কতিপয় রাজপুত সেনানীর 

সমভিব্যাহারে আপন ভ্রাতাকে সৌরাষ্ট্রে প্রেরণ করিলেন।, ক্ষুরম তাহাদিগের নিকট 
সমস্ত বিষয় বিদিত হুইয়। রাণার সহিত একবারে উদয়পুরে সম্মিলিত হইলেন *। সেই 

দিন সেই উদয়পুরের প্রাসাদ এরূপ নানাপ্রকার অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়াছিল যে, 

শুদ্ধ তাহারই শোভা! দেখিবার জন্ত রাজবারার নাণাদিগ্ দেশ হইতে অসংখ্য লোক 
আগমন করিয়াছিল। সেই সুশোভিত উদয়পুরের “বাদল মহল” নামক প্রাসাদের 

অত্যন্তরে দিল্লির সামন্ত ওকরদ নৃপতিগণ সুলতান ক্ষুরমকে সর্বপ্রথম “শাঞ্জিহান” 

নামে অভার্থনা করিলেন। সেই দিন তাহার ও শিশোদীয় নুপতির আজন্ম সাধ পরিপূর্ণ 
হইল। সেই মঙ্গলবাসরে উদয়পুরের গৃহে গৃহে নৃত্যগ্ীত ও নানা প্রকার উৎসব হইতে 

লাগিল। আর কোন মুনলমান রাজার অভিষেককালে হিন্দুগণ এত বিমল আনন্দ 

উপভোগ করে নাই। পরমধন্ম্ীস্বা শাজিহান ইহার অল্পকাল পরেই উদয়পুর হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্বনগরাতিমুখে অগ্রসর হইবার পূর্বে তিনি জগৎসিংহকে 

পাঁচটা প্রাচীন জনপদ উদ্ধার করিয়াদিলেন, এবং একখানি বহুমূলাবান পদ্মরাগ মণি 
উপহার দ্দিয়। তাহাকে চিতোরের দুর্গপ্রাসাদগুলির পুনঃসংস্কার সাধন করিতে 

অনুমতি দান করিলেন । 

রাণা জগৎসিংহ ষড়বিংশবতদর ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন । এই ফড়বিংশবৎসর 

বিমল শাস্তিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রাজ্য 

(জাতির মধ কি হবছদভাব রঙ্পাত হয ?__হইবে না কেন? আমাদিগের হৃদয় এরূপ অজ্ঞতা! ও অহংজ্ঞানের 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন যে, আমরা! ইহাদের দ্বারিদ্রা ও চিরনিপীড়ন-্যথিত হৃদয়ের পবিত্রভাব সংগ্রহ করিতে 

সম্পূর্ণ অক্ষম 1? ভারতবদ্ধু পঙ্ডিতবর টড মহোদয়ের হৃদয়ে যে এরূপ পবিত্র ভাবের উদয় হইবে তাহ! 

বিচিত্র নহে । তিনি ভারতের মাহাত্ম্য ও গৌরব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্য এই অধংপতিত 

ভারতসস্তানগণের জন্য তাহার হাদয় কীদিয়াছিল । একদা তিনি যে জাতিকে জগতের শ্রেষ্ট বলিয়। উল্লেখ 

করিয়াছিলেন, আজি তাহার আধুনিক জ্ঞানগর্ব্িত আত্মাতিমানী ত্রাতৃগণ সেই জাতিকে অনত্য ও নিকৃষ্ট 

বলিয় অন্তরের সহিত স্বণ! করিতেছেন! রঃ 
* ফেরিস্তার ভৌগলিক বিবরণ প্রায়শই অবিষ্পষ্ট। উক্ত গ্রন্থে এতদ্বিবরণের আদৌ উল্লেখ নাই। 

কিন্ত এতৎসন্বদ্ধেতট্ট্স্থদমূহের মত সম্পূর্ণ প্রমাণ্য ও সমীচিন। ভট্টগণ কর্তৃক বর্ণিত হইন়াছে যে মহাবরং» 

আবদুল) থা জিহীন এবং তদীয় কাধ ধযঞ্ষ শাছুজা কর্তৃক রাজছজ|দি উদদয়পুরে বাহিত হইয়াছিল। 



৩৬ ৫ রাজস্থান । 

মুহূর্তের জন্যও অশান্তি অথবা কোনরূপ কুগ্রহ দ্বারা ' নিপীড়িত হয় নাই। 
কিন্তু ভষ্টদিগের কোন কাব্যগ্রন্থেই জগৎসিংহের রাজত্ববিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পরিলক্ষিত 
হয়না । তাঁহার কারণ আর কিছুই নহে $--মিবারের ভট্রগণ বীররসপ্রিয়* হৃদয়স্তস্তন 

বীররমই বর্ণন করিতে তাহারা অত্যন্ত ভাল বাসেন7 যাহাতে হৃদয় উৎসাহিত, 
উন্মাদিত অথব। স্তম্ভিত হয়; তাহাই তাহাদিগের কাব্যের প্রধান উপাদান । তাহারা 

যেরূপ বীররসামোদী, সেইরূপ অদ্ুত্ত নৈপুণ্য ও লিপিচাতুর্যোর সহিত সেই বীররস 
বণন করিতে পারেন। জগৎগিংহের শাস্তিপূর্ণ শাসনসময়ে শাস্তিময় উচ্চ শিল্পশান্ত্রে 

সম্যক আলোচন। হইয়াছিল। অন্যান্য উচ্চ অঙ্গের শিল্পাপেক্ষা তর্দীয় রাজত্বকালে 

স্থাপত্যেরই বিশেষ উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উদয়পুরে তাহার নামে যে সকল 

শোভনীয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই তৎকর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত। সেই সমস্ত অট্টালিকা আজিও সম্পূর্ণভাবে অক্ষুপ্ন রহিয়াছে । তৎসমুদায়ের 
শোভালৌন্দধ্য এবং মনোহর নির্দাণকৌশল দর্শন করিলে হৃদয় অভূতপূর্ব আনন্দে 
পরিপ্নুত হইয়া উঠে। তখনই মনে মনে এই জিজ্ঞাসার উদয় হয় যে, পূর্বববর্ণিত 
সেই সকল কঠোরতম বিপদ ও অনিষ্টাপাতের পরেও মিবারের নৃপতিগণ কি প্রকারে 

তত বহুব্যয়সাপেক্ষ গুরুতর কার্ধের অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এ প্রশ্নের 
মীমাংসা আমর ইতিপূর্বে অনেক স্থলেই. করিয়াছি; স্থৃতরাং তৎসম্বদ্ধে আর অধিক 
আলোচনার গ্রয়োজন নাই; কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রজাহিতৈষিণী 
রাজনীতির ন্যায়মত অনুশীলন দ্বারা শাসনদণ্ড পরিচালন করিলে অসংখ্য বিপদের 

মধ্যেও রাজা প্রকৃত উন্নতি ও সুখের উচ্চ সোপাঁনে উত্থিত হইতে পারে। 

রাণা জগৎদিংহ যে কয়েকটা প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জগনিবাস 

ও জগমন্দিরই বিশেষ প্রসিদ্ধ । বিমলসলিল পেশোলার বক্ষশোভিত দীপ-ৃদয়ে 

জগমন্দির এবং তাহার উচ্চ তটোপরি জগনিবাস প্রতিষ্টিত। উক্ত দুইটা প্রাসাদই সমান 

সুন্দর ও নয়নতৃপ্তিকর অলঙ্কাররাজিতে সুশোভিত । উহাদের উভয়েরই আদ্যোপান্ত 

বিমল মর্মরশিলায় সংগঠিত। স্তপ্ত, ক্নানাগার, জলাধার, কৃত্রিম প্রত্রবণ প্রভৃতি সকণ 
নুদৃশ্য বস্তই উক্ত নয়নমোহন প্রন্তরে নির্িত। সেই উভয় প্রাসাদের দ্বার ও বাতায়ন 

সমূহের কবাটাবলি নানাবর্ণের কাচদ্বারা স্থশোভিত। যখন দিবাকরের প্রোজ্জল 

কিরণমালা মেই সকল কবাটের উপর পতিত হইয়া! গ্রকোষ্টভিতিতে অসংখ্য ইন্্ধন্ুর 

সমাবেশ করিয়া দেয়, তখন সেই অট্টালিকা-যুগ্ল যে, কি মনোহর রূপ ধারণ করে, তাহা 
বর্ণনা করা কঠিন। সেই নিরুপম সৌনদর্ধা হুক্মর্ূপে অফ্কিত করিতে কবির তুলিকাও 

কম্পিত হইয়া! যায়। প্রাপাদের কক্ষ সমূহ ধঁতিহ্থাসিক নান! বর্ণের চিন্রদ্বার সমলঙ্কত । 

যদিও কাল্াত্যয়ের সহিত নান! প্রকার দুবিত বাশন্পর্শে তৎসমুদায়ের কোন কোন স্থল 
অতি গাঢ় ও অতি. তরল হইয়] পড়িয়াছে, তথাপি আজিও তৎসমুদ্া চিত্রগুলিকে 

অবলোকন করিলে সহসা জীবস্ত বলিয়। ভ্রম হয়। মহারাজ কণকসেনের আবির্ভাবকাল 

হইতে মিবাঁরের ভূতপুর্ব নৃপতির বিবাহপমারোহকাল পর্য্যন্ত যে সকল ঘটন! ঘটিত 
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হইয়াছে; তৎসমন্তেরই চিত্র উক্ত প্রাসাদযুগলের এবং উদয়পুরের প্রধান প্রাসাদের 
ভিত্তিগাত্রে সম্কিত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উক্ত দুইটা প্রাসাদেরই চতুর্দিক বিবিধ 
কুমম ও ফলপাদপে সমলঙ্কৃত। সেই সমস্ত বৃক্ষরাজজি একত্রিত হুইয়| একটা বিশাল 
প্রমোদকাননের স্থাটি করিয়াছে। প্রমোদকাননের মধ্যে মধো অনেকগুলি কুঞ্জবন। 
কোথায় দ্রশ বারটা নারিকেল ও তাল বৃক্ষ গগনম্পর্শ করিবার মানসে ঈর্ষাভরে পরস্পরে : 
উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান । কোথায় রসাল, তিন্তিড়ি ও জন্ু প্রভৃতি বিশাল পাদপসমূহ 

নিবিড় চায়! বিস্তার পূর্বক পরস্পরের শাখা-প্রশাখা একত্রে সংশ্লিষ্ট করিয়া গম্ভীর 
ভাবে অবস্থিত ; আবার কোথায়ও বা স্থানে স্থানে অসংখ্য -কদলি ও গুবাক একত্রে 

সঞ্জাত হইয়া এক একটা মনোরম ক্ষুদ্র দ্র কুঞ্জের স্্টি করিয়াছে। সেই সকল ক্ষুদ্র 
ুপ্-কাননের অভাত্তরে দর্শকদ্দিগের ৰসিবার কাষ্াসন স্াপিত। পেশোলার তীরভূমে 
সর্দার ও সামস্তদিগের জন্য অনেকগুলি শোভনীয় ঘাট বিনির্দিত। সেই সমস্ত ঘাটই মর্মর- 
্রস্তরে সংগঠিত । ঘাটের উপরিভাগে চাদনি-_সন্দুখে স্ুপরিচ্ছন্ন সোপানপংক্তি। সেই 
সমস্ত সোপানপংক্কির ছুই পার্থখে অলিন্দ ;__-অলিন্দের পার্খে মনোহর উদ্যান ;_ উদ্যান 

নান প্রকার কুস্থম ও ছায়াতরু দ্বার সমলঙ্কত। ফলতঃ সেই ঘাটগুলিকে এক একট 

কুঞ্জবাটিক৷ বলিলেও বলা যাইতে পারে। নিদাঘক'লের মধ্যান্ন মার্তগ্ডর প্রথর উত্তাপ 
হইতে শাস্তিলাভ করিবার জন্য সর্দীরগণ সেই সমস্ত সুশীতল কুঞ্জবাটিকার অভ্যন্তরে 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং অহিফেণ বা কুস্থুমীসব পান করিয়া! স্শীতল শিলাশয্যায় 

শয়ন পূর্বক ভট্টদিগের মুখে রাজপুতবীরত্বের গুণগান শ্রবণ করিতে থাকিতেন। 
মধ্যাহ্নের তীব্র সমীরণ সরোবরের তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত স্ুণীতল সলিলকণার সংস্পর্শে শৈত্যান্থভব 

করিয়া মন্দগতি হইয়া পড়িত এবং সেই উৎপতিত বারিকণা ও সেই সরোবরের বক্ষবিহারী 
বিকচ কমলদলের স্তুরভি রজ বহন করিয়! সর্দীরদিগকে মন্দ মন্দ ভাবে ব্যজন করিতে 

থাকিত। সেই স্ুমন্দ সমীরণের স্থশীতল সংস্পর্শে এবং শ্রুতিরঞ্রন ভট্টগান শ্রবণ করিতে 
করিতে সর্দরগণ বিরামদায়িণী নিদ্রার ক্রোড়ে শাস্তি সম্ভোগ করিতে থাকিতেন। পরে 

বতক্ষণ না সেই নৈদাঘ দিনমণি অন্তাচলের সানুশিখরে আরোহণ করিতেন, ততক্ষণ 

নর্দারগণের নিদ্রা ভঙ্গ হইত ন1। দিবাঁপগমের সহিত কুস্থমাদব ও অহিফেণসেবনজনিত 
মন্ততা ক্রমশঃ অপগত হইলে তাহার! ধীরে ধীরে নয়ন উন্্ীলন করিতেন । নয়ন 

উন্মীলন করিবামাত্র ত্তাহারা সম্মুখে যে মনোহর চিত্র দেখিতে পাইতেন, তাহাতে তাহারা 
প্রকৃত সবর্স্থখ অনুভব করিতেন। নিদ্রার স্ুকোমল ক্রোড় হইতে উখিত হইয়াই সেই 
হদয়মোহন-চিত্র দেখিবামাত্র তাহাদিগের সমস্তই স্বপরদৃষ্ট বলিয়া বৌধ হইত । তাহারা 

যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করিতেন সেই দিকেই প্রক্কৃতির সেই অন্গুগম সৌনারধ্য দেখিতে 
পাইতেন। অন্তগমনোন্মুখ দিবাকরের শেষ রশ্িমালা! প্রসন্ন-মলিলা পেশৌলার তটশোভী, 
দীর্ঘতরুরাজিশিরে, সম্মখস্থ আরাবন্লির সান্থশিখরে এবং তাহার পাদপ্রস্স্থিত ব্রদ্দপুীর 
শ্বেত প্রস্তর নির্মিত চড়াদেশে পতিত হইয়] নান! রঙ্গে ক্রীড়া করিত। সেই সমস্ত চিন্ত 

আবার পেশোলার হুচ্ছসলিলদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া নীলঙ্ধলে হীরকথচিত মহ 
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হৈম-বসনের শোঁভ। বিস্তার করিত। স্ুপ্তোথিত সর্দীরগণ সেই অনুপম শোভ! অনিমিষ 
নয়নে দেখিতে থাকিতেন। সেই শোভা যতক্ষণ নয়নগোচর হইত, ততক্ষণ তাহারা 

সেই পেশোলার নুঙ্সিগ্ধ তীর পরিত্যাগ করিতেন না। তাহাতে তাহাদিগের হৃদয় 

বিস্তৃত হইত, চিস্তাসহচরী গিহেলাট বীরগণের বীরত্বস্চক নান! রঙ্গের চিত্র আনিয়া 

তাহাদ্দিগের সেই বিস্তৃত হৃদয়পটে অস্কিত করিয়া দিত । ক্রমে দিবাকর অস্তগত হইলে 
প্রকৃতির সেই সুন্দর বেশ দেখিতে দেখিতে অন্তর্থিত হইয়া য্ইত! তখন তাহার 

সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্বক আপন আপন গৃহে প্রতিগত হইতেন। অস্ত্রের ঝণাৎ্কার 
এবং .প্রমত্ত রণবীরদিগের হৃদয়োত্তেজক সিংঙ্বনাদ্দের পরিবর্তে শান্তির সেই স্ুমোহন 

বিলাস-সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে শিশোদীয় নৃপতি.ও সর্দারগণ ছুই পুরুষ ধরিয়া 

নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বিমল বিশ্রাম-স্থথ সম্তোগ করিয়াছিলেন। 

রাণ জগৎসিংহ একজন অতি সম্মানিত নরপতি ছিলেন। মোগলদিগের নির্দয় 

আচরণে মিবারের হৃদয়ে যে বিষম ক্ষত সঞ্জাত হইয়াছিল, এবং মোগল নামের কঠোরতা 
মিবারবাসিগণের অন্তঃকরণে যে এক যন্ত্রণাময়ী স্বতির সমুদয় হইত, রাণা জগৎসিংহ 

্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সুন্দর শাসনগুণের সাহায্যে সেই সমস্ত ক্ষত আরোগ্য এবং সেই স্মৃতির 
অপনয়ন করিতে অনেক পরিমাণে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার ম্বভাবসিদ্ধ সৌম্যভাব 

ও মাহাত্মা, অভ্যাদার ব্যবহার এবং সরল ও সুমিষ্ট আলাপনে তাহার শক্ররও কঠোর 

হৃদয় বিগলিত হইয়া! যাইত। ফলতঃ যে কেহ একবার তাহার সহিত আলাপ করিত, 

সে তাহাকে জীবনে তুলিতে পারিত না। তাহার সেই সারল্য, ওঁদার্ধ্য ও মহত্ব মুসলমান 

ইতিহাসলেখকগণ কর্তৃক৪ পরিকীন্ডিত হইয়াছে । এমন কি সপ্রাট স্বয়ং আত্মজীবনবৃত্ধে 
এবং দূতবর স্তার টমাস রো মহোদয়ও তদীয় গুণ-গৌরবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন 
গিহেলাটকুলের গৌরব-গরিমা এবং স্বাধীনতার লীলানিকেতন যে চিতোরপুরী এতদিন 
শোচনীয় শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, রাণা জগৎসিংহ শ্বকীয় স্বন্র শাসনগুণে 
তাহার পূর্ববসৌনার্ধ্য অনেক পরিমাণে পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইলেন । তদ্ধযতভীত 
মালবুরুজ *, সিংহদ্বার ও ছত্রকোট প্রভৃতি অন্যান্য বিধ্বস্ত স্থানগুলি পুনরুজ্জীবিত হইয়া 

উঠিয়াছিল। 
রাণা জগৎসিংহ যে মাঁরবার রাজছুহিতাঁকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার গর্ভে তদীয় 

ঢুইটী তনয় সমুস্ূত হয়ঃ তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ. রাজসিংহই মিবারের রাজসিংহাসনে সমারোহ 
করেন। অনতিক্রমণীয় ঘটনাবৈচিত্র্ের আকম্মিক পরিবর্তন জন্য মিবারের পুর্ব অবস্থা 
সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়! পড়িল। মিবাররাজ্যের অভ্যন্তরে এতদিন যে গভীর শাস্তি 

বিরাজ্ধিত ছিল, আজি রাণ। রাজমিংছের রাজ্যাতিষেকে তাহা একবারে কোথায় অদৃশ্য 

হুইয়! গেল। দেখিতে দেখিতে আবার সেই ঘোর! অশাস্তি তযঙ্বরী মূর্তি ধারণ করিয়া 
মিবারের চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল, আবার সেই চিরন্তনী জাতিনৈরতা,হিন্ু 
মুসলমানে সেই প্রচণ্ড বিবাদবিষস্বাদ পুনঃ গ্রজ্লিত হইয়! মিবারভূমিকে--শুদ্ধ মিবারকুমি 

| * চিতোরের তৃতীয় উৎসাদনকালে আকবর বারুদ দিয়! এই মালবুরুজ উড়াইয়। দিয়াছিলেন | 



মিবার। ৩৬৩ 

কেন, সমগ্র রাজস্থানকে-_ঘোরতর অশান্তির আলয় করিয়া তুলিল। যদ্দিও এ ঘটনা 
পরম্পরবিষ্বাদ্দী অসংখ্য কারণের সমষ্টি হইতে সমু্ভূুত হইয়াছিল; তথাপি বিশেষ 
বিবেচন! করিয়া দেখিলে মিবারপতি রাগ! রাজসিংহকে সেই সমস্ত কারণসমষ্টির মূল 
বলিয়া স্থির করিতে হুইবে। কেননা দেখা যায়, সেই ঘোর অশান্তির সমুস্ভীবনে 
তিনি অনেকটা সহায়তা করিয়ান্থিলেন । ধর্ম্পরাঁয়ণ শাজিহান এক্ষণে অস্তিম বয়সের 

শেষ সীমায় উপস্থিত । এক্ষণে মোগলসাম্াজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারিত্ব লইয়! তাঁহার 
রব পুত্রগণের মধ্যে ঘোরতর অস্তর্বিপ্নব সংঘটিত হইল। জনক জীবিত থাকিতেই 
সকলেই নান। ছুরিত সাহায্যে সেই যোগলসিংহাসন আত্মসাৎ করিতে প্রযত্ুপর হইয়। 

উঠিল। এই ভীষণ অস্তবিপ্লধনিবন্ধন রাজ্য মধ্যে যে বিষম বিগ্রহবহ্ধি সমুভুত হইল, 
তাহাতে সমগ্র ভারতভূমি উত্তপ্ত হইয়| উঠিল; এবং অনেক হতভাগ্য পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ 

হইয়া গেল। আপনাপন ছুরভীষ্ট সাধন করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাটের সকল ছুরাচার পুল্রই 

রাজস্থথনের সকল নরপতিরই সাহায্য যাঁঞ্জা করিতে লাগিল।. সেই সাব্মজনান বিপ্লব 

কালে শাঞ্জিহানের চারি পু্রই এককালে রাণা রাজনিংহের আনুকূল্য প্রার্থনা করিল। 
কিন্ত তিনি একমাত্র দার! ভিন্ন আর কাহারও পক্ষ অবলঘ্ধন করিতে সম্মত হইলেন না। 

দারা সর্বজ্যে্ঠ,__স্তরাং উত্তরাধিকারিত্বের চিরপ্রচলিত প্রথা-অনুসারে সিংহাসনে 

অভিষিক্ত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য । সেই যোগ্যতা প্রতিপাদন ও সমর্থন করিবার জন্য 
রাজসিংহের সহিত একমত হইয়া ব্লাজস্থানের সমগ্র রাজন্যসমাজই দারার পতাকামূলে 

দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাহারা অতি কুক্ষণে দুর্ধর্ষ আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে অসি 
ধারণ করিয়াছিলেন ॥ তাহাদের উদ্দেশ্ত সফল হইল না। ফতিহাবাদের রণক্ষেত্রে 

একমাত্র আরঙ্গজীবের বাহুবলে তাহাদিগের সকলের উদ্যম ব্যর্থ হই গেল-নবারা, 

সুজ! ও মুরাদ সকলেরই মন্তকে নিদারুণ বজ্র পতিত হইল। 
সেই ফতিহাবাদের সমর-ক্ষেত্রে বিজয়লন্ধ্ী আরঙ্গজজীবের অস্কশায়িনী হইলে, তাহার 

অনৃষ্টের পথ সম্পূর্ণরূপে পরিস্কৃত হইয়া গেল) যাহারা সেই পথে কণ্টকরূপে বিদ্যমান 
ছিল, আরঙ্গজীব অসিহস্তে তাহাদিগকে অন্তরিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন) তাহার 

সেই কঠোরতম সন্কল্প অচিরে সাধিত হইল! কেনন] তিনি স্বীয় পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় 

্বজন-এমন কি আপনার ওরসজাত পুত্রের পর্যন্তও হৃদয়শোণিত স্বহস্তে নিঃসারিত 

করিতে কুষ্টিত হয়েন নাই। বলিতে কি তয়ঙ্কবরী ছুরাকাজ্ষা ও বাজ্যলিগ্গার বশীভূত 

হইয়৷ তিনি যে সমস্ত পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা মুহূর্তের জন্য 

চিন্তা করিতে গেলেও হৃদয় শিহরিত হয়, জগৎসংসারকে নৃশংসতা; স্বার্থপরতা ও 

বিশ্বামঘাতকতার অন্ধতম নরককৃপ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেই ভযঙ্করী ছুশ্রবৃততিদ্বারা 
গুণোদিত হইয়াও তিনি যদি মুহূর্তের জন্য আপনার ক্ষণভম্কুরত্ব মনে করিতেন) অথব! 

তৈমুরের বীরবংশের ভধিষ্যৎ অবস্থাবিষয় একবার ভাবিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে 
তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেন যে, তিনি স্বহস্তেই আপনার তবিষাঘংসীযদিগের 

বঙ্গলগাদপের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন । 



৩৬৪ রাতন্থান। 

তৈমুরের বীরবংশধর দুরদর্শী বাবর কর্তৃক রাজ্যরক্ষিণী যে অপূর্ব নীতি অবল্ষিত 
হইয়াছিল, বলদর্পিত আরঙ্গজীব যদি তাহার অন্থদরণ করিতেন এবং আপনার 
বংশধরদিগ্রকে তাহার অনুসরণে বাধ্য করিয়া যাইতেনঃ তাহা হইলে মোগলসাআাজোর 
তত শীঘ্র অধঃপতন হইত না)-_-তাহ! হইলে 'সত্যসন্ধ প্রঞ্জাবংসল শাজিহানের শোভাময় 
“ময়ুরাসন* বোধ হয় আজিও দিল্ির স্ফাটিক প্রাম্সাদে বিরাজিত থাকিত। কিন্তু, 

দুরাচার আরঙ্গজীব পাঁপমোহে পতিত হইয়া আপনার পদে আপনিই ঝুঠারাঘাত করিল। 

তাহার একাকীর ছুরাচরণে সমগ্র মোগলকুলের সর্বনাশ সাধিত হইল, তাহার আপনার 

জীবন পরিশেষে বিষময় হইয়া পড়িল। মোগলকুলতিলক আকবর পিতামহের দেই 
নীতি সর্বতোভাঁবে অনুসরণ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্যই অগণ্য বিদ্বপরম্পরার 
প্রতিকূলে স্বীয় রাজাসন অটল রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, একদ| প্রাচ্য ও প্রতীচা 

মুগলের রাজন্তবর্গের উচ্চতম আসনে স্থান পাইয়াছিলেন। স্বীয় পুত্র জাহাঙ্গীরকে তিনি 

সেই নীতির ফলোপধায়ি কত! বুঝাইয়! দিয়াছিলেন। মুচতুর জাহাঙ্গির তদনুসারে কার্ধ্য 

করিতে সর্ধতোভাবে সক্ষম ইইয়াছিলেন | সেই পরিণামদর্শিতার ফলেই তিনি শাজিহানের 

হ্যায় পুত্ররত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। শাজিহান যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। 
পিতার নিকট তিনি যে নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা! কার্যে পরিণত করিতে ভুলেন 
নাই। সেই কার্ধ্যের দ্বারাই তিনি হিন্দুনরপতিগণের অকৃত্রিম সৌহাদ্য। লাভ 
করিতে পারিয়াছিলেন এবং যাহা কেহই পারেন নাই, তাহা সম্পাদন করিতে 
কৃতকার্য হইয়াছিলেন। উক্ত উৎকৃষ্ট নীতির মুলদেশে যে, এক মহান্ নৈতিকবল 
গুপ্ত ছিল, তাহা সহজেই- বুঝা যাইতে পারে) কিন্ত ছুঃখের বিষয় ভারতের 

ইতিহাসবেতৃগণ সেই নৈতিক বলের বিষয় আদৌ চিন্তা করিয়া দেখেন নাই; মেই 
জন্যই বোধ হয় তাহার! তাহার বিন্দুবিসর্গও উল্লেখ করেন নাই। পরাজিত হিনু- 

নরপতিদ্িগের সহিত আপনাদিগকে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়! জেতা 

মোগলসআাটগণ সেই মহান্ নৈতিকবল লাভ করিতে .পারিয়াছিলেন, এবং তাহারই 

সাহায্যে অসংখ্য বিপদের প্রতিকূলেও মোগলকুলের বিজয়পতাকা সমুদ্যত রাখিতে 

সক্ষম হুইয়াছিলেন। স্থচতুর জাহাঙ্গির এবং ন্যায়পর শাঞ্জিহানের রাজত্বকালে সমস্ত 
ভারতবর্ষে যে স্থুবিমল শাস্তি বিরাজিত ছিল, হিন্দুনৃপতিগণ প্রক্ষ্ট প্রণালীক্রমে স্ব স্ব 

রাজ্যকে উন্নীত ও পরিপুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন, অন্য বিদ্বেশীয় অধিপতির শাসনকালে 

হিন্দুসমাজ আর কথনই সেইরূপ উন্নীত ও পরিপুষ্ট হয় নাই। জাহাঙ্গির ও শাজিছান 

যে, হিন্দুর্দিগকে হৃদয়ের সহিত স্নেহ করিতেন, এবং হিন্দুজাতির মঙ্গলের জন্য সদা 
তৎপর থাকিতেন, তাহার কারণ বাবর-প্রচলিত সেই অপূর্ব নীতির ফল। জাহাঙ্গির 
ও শাজিহান উভয়েই অন্বর ও মারবারের দুইটা রাজপুত রমণীর গর্ভে সমুদ্ুত হইয়াছিলেন; 
সেই জন্তই তাহার! হিন্দুদিগের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সদ। সযত্ব থাকিতেন। তাহারা সযদর 

থাকিতেন বলিয়াই রাজপুতগণ ষ্ঠাহাদের জন্য অবলীলাক্রমে আপনাদিগের হৃৎপিও 

ছেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন সেই নীতির বিপর্যয় হইল) যেদিন সেই 
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ৃ াতিবৈরত পুনরুদ্রিক হইয়া উঠিল, সেই দিন,যে গুড় মন্বন্ধবন্ধন. হি ঙ 
মুদলমানদ্িগকে এক সহাম্ুতৃতিচ্জে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল,--তাহা একবারে 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পরস্পরের সর্বনাঁশ সাধন ক তি. 
আরম্ভ করিল। ইহার জলস্ত উদাহরণ- হিন্দুবিদ্বেধী কঠোরহৃদয় আরঙ্গজীর 
আরঙ্্জীব তাতার-রমণীর গর্ভজাত» তাঁতারশোণিতে পরিপুষ্ট; রাজপুতৃরদিগের সহিত 
তাহার সহানুভূতি ছিল না) রাজপুভগণও তাহার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতে 

জানিতেন না। তিনি ষেঃ ভ্রাতৃগণের হৃদয়-শোণিত পাত করিয়া, ধর্মাত্বা বৃদ্ধ পিতাকে 

পদচুত করিয়া, ওরপজাত তনয়ের হুৎপিও ছেদন করিয়া রাজসিংহাসন লাভ করিতে 
উদ্যম করিয়াছিলেন) তাহাতে কোন রাজপুতই তাহাকে আন্কুল্য দান করিতে 
অগ্রসর হয়েন নাই। আনুকূল্য দান করা ঢূরে থাকুক, বরং তাঁহার অসছুদ্দেসত ব্যর্থ 
করিবার অভিপ্রায়ে রাঁজবারার সমগ্র রাজন্তসমাজই তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন | ইহার কারণ কি 1_ ইহার কারণ আর কিছুই নহে-_সেই প্রকৃষ্ট নীতির 
অভাব। আরঙ্গজীব আপনিই সেই মহান্ অভাব বুঝিতে পাঁরিয়াছিলেন; এবং সেই 
অভাব জন্যই যে, তদীয় রাজ্য অনর্থের আগারন্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা স্বত্বং 
অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি অবশেষে তাহার অন্ুমরণ 

করেন। তাহার সেই অনুসরণের ফল-শ! আলম, আজিম ও কমবন্জী। কিন্তু তীয় 
কঠোর অত্যাচার-প্রিয়তা ও হিন্দুবিদ্বেষিতাই তাহার সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল। সেই 
পাপগ্রবৃত্তির বশবর্তী হুইয়াই .তিনি মোহবশতঃ সেই নীতির নিক্ষলতা সাধন 
করিয়াছিলেন । 

পিত্রাজ্য অধিকার করিবার অভিপ্রীয্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী নিন সমস্ত ভারতভূমে 
যেমহানল প্রজালিত করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ মিবারেতিহাসের সমালোচ্য নহে। 

স্বতরং টড মহোদয়ের প্রকৃষ্ট নীতি অন্ুনরণ করিয়া আমরাও তাহা বর্ণন করিলাম না। 

সে বিবরণ ইতিহাষজ্ঞ পাঠকমান্রেরই বিদ্দিত। ছুরাকাজ্ষ কঠোরহৃদয় আরঙ্গজীবের 
প্রচণ্ড বিদ্বেষনয়নের মমক্ষে হতভাগ্য দারার মহত্ব, মুরাদের তেজস্থিতা এবং সুজার 
কর্মদক্ষতা যে, ভদ্মে পরিণত হইয়াছিল, তাহ! ভাঁরতেতিহাাসবিদ্ ব্যক্তিমাত্রই অবগত 

আছেন, স্ৃতরাং তাহার আলোচন। এস্থলে অনাবশ্তকীয় বোধে আমর। তাহাতে নিরস্ত 

থাকিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলাম। 

সম্রাট আরঙ্গজীবের রাজত্বকালে হিন্দস্থানে অনেকগুলি খ্যাতনামা নরপতি একত্রে 
একসময়ে আবিভূতি হইয়াছিলেন । ইহাকে ভারতেতিহাসের একটা নূতন চিত্র 
ধলা যাইতে পারে। সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসের অন্য কোন অধ্যায় অনুশীলন করিলে 

এক্সপ চিত্র আর দেখিতে পাওয়া যায় না । অষ্টধাবিতক্ত বিশাল রাজস্থানের অন্তর্গত 

প্রত্যেক রাজ্যেরই শীর্ষস্থানে এক একটী সাহসিক ও বীরচরিত রাজপুত সমানীন। 

সকলেই তেজ, বীরধ্যবান্ ও মন্ত্রণীকুশল। অস্বরের জয়সিংহ, মারবারের যশোবস্তসিংহ 
ও তাধীন বুন্দি ও কোটার ছাররাজগণ। বিকানীরের রাঠোর, এবং অর্চ। ও ধাতিয়ায় 

৪৭ 
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ঘুন্দেলাগণ। ইহারা এক একজন তদানীত্তন রাজস্থানের তেজোবলসম্পন্ন এক 
একটা প্রচণ্ড বীর ছিলেন, বলিতে হইবে। বলদর্পিত মোহান্ব আরঙ্গজীব যদ্যপি 
তাহাদের চিরন্তন সংস্কারনিচয়কে পদদলিত না করিতেন, হিতাহিত ও অগ্রপশ্চাং 
তাবিয়া যদি তাহাদিগের পরামর্শ মত কার্ধ্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মোগল. 
ক্ষমতা, এতদিন নিশ্চয়ই অটল থাঁকিত।-তাহা! হইলে মোগলকুলের ততনীন্ 

অধঃপতন হইত ন1। কিন্তু তাহার একমান্্র দর্পই তাহাকে নষ্ট করিল। আত্যন্তিক 
দর্প ও বিষম মোহে পতিত হইয়! তিনি আপনার পদে আপনিই কুটারাঘাত করিলেন, 
আপনার সৌভাগ্যের পথে স্বহস্তে কণ্টক রোপণ করিলেন। যে রাজপুতদিগের 
অনুরাগ ও সহায়তা প্রাপ্ত হইবার আশায় তদদীয় পুজনীয় পৃর্বরপুরুষগণ সদাসর্বদা 

ব্যস্ত থাকিতেন, ধাহাদিগের হৃদয়ের লন্তোযৌৎপাদন করা তাহাদ্দিগের কর্তৃক একটা 
মুখ্য কর্তব্য রলিয়া অবধারিত ছিল, আজি মোহান্ধ আরঙ্গজীব সেই রাজপুতদিগের 
স্বন্দর গুণগরিমাঁর বিষয় ভূলিয়। গিয়া অতি পাষণ্ডের ন্যায় তাহাদিগকে দ্বণ। ও উৎগীড়ন 

করিতে লাগিলেন। এই পাষণ্োঁচিত জঘন্য ব্যবহারই তাহার সর্ধনাশের মূলীভূত 
কারণ। এই জন্য সমগ্র হিন্দুসমাজ ইহাকে বিষনয়নে দেখিতে লাগিল এবং 
হিন্দুমাত্রই ইহার অনি করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সেই হিন্দুবিদ্বষী 
কঠোরহৃদয় আরঙ্গজীবের ভীষণ প্রগীড়ন হইতে হতভাগ্য ভারতসন্তানদিগকে উদ্ধার 

করিবার জন্য বীরবর 'শিরজি মোগলনৃর্ষ্যের প্রচণ্ড রাহুরূপে আবিভূতি হইলেন এবং 
অপুর্ব কৌশলের সাহায্যে অত্যক্ককালের মধ্যেই ছুবৃত্তি মোগলসম্রাটের কঠোর আচরণের 

উপযুক্ত প্রারশ্চিত্ত বিধান করিতে সক্ষম হইলেন। 
যে সমস্ত মুসলমান নৃপতি এককালে ভারতের অদৃষ্টচক্র নিয়মন করিয়! গিয়াছেন, 

তাহাদিগের মধ্যে কেহই কপটতা, স্বার্থপরতা, বীধ্যমন্ত! বা বিদ্যাবত্তীতে * আরহ্গজীবকে 

* অনেক সত্যতাভিমানী জ্ঞানগর্ববিত পাশ্চাতা মহোদয় আশিয়ামগুলের নৃপতিদিগকে অসভা, মুর 
ও বর্ণজ্ঞানহীন বলিয়া ঘ্বণ1 করিয়। থাকেন; কিন্তু মহাত্ম। টড সাহেব তাহাদিগের ভ্রমান্ধনয়ন জআ্ানশলাকা 

দ্বারা উন্মীলিত করিয়া! দেখাইয়! দিয়াছেন যে, প্রাচামওলের ভূপতিগণ রুরোগীয় নৃপতিগণ অগেক্গ 
কত বিজ্ঞ ও বহুদর্শা। সম্রাট আরঙ্গজীব যদিও কঠোরহাদয়, তথাপি তিনি একজন হ্থপণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার সত্যতা তলিখিত হুদীর্ঘ পত্র পাঠ করিলে সম্যক্ উপলন্ধ হইতে পারিবে। তিনি ভারত-াত্রাজ 

অভিষিক্ত হইলে তদীয় বাল্যশিক্ষক মুগ্লা সেল তাহার প্রসাদ লাত করিবার আশায় ফতকগুল! অযৌক্তিক 
ভোষামোদ করিয়া াহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। দেই অসার পত্র পাঠপূর্বক আরঙ্গজীব ্বয 

বাল্যশিক্ষকের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়। যে দীর্ঘ ও ভাবপূর্ণ প্রত্যুত্তর প্রেরণ করেন, প্রয়োজনবোধে 

তাহার আদ্যোপান্ত অনুবাদিত হইল । খ্যাতনামা বর্ণিয়ার ভারত ভ্রমণ করিতে আসিয়া উক্ত পত্র এবং 

তৎনঙ্গে অন্তাম্য মূলাবান্ পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন । যে সমস্ত ঘটন! উক্ত পত্রমধ্যে সন্গিবি আছে, 

তৎসমুদ্ায় সংঘটিত হইবার তিন বৎসর পরে (১৬৮৪ থুঃ অঃ) তাহা ইংরাজীতে অন্ুবাদিত হয়। 

“মু্লাজি ! আমার নিকটে আপনি কি প্রত্যাশা করেন? আপনি কি ন্যায়ানুসারে ইচ্ছা করিতে 

পারেন যে, আমি আপনাকে আঁদার সভায় একজন শ্রেষ্ঠ ওমরার পদে বরণ করিব? বর্তাবোর 

অনুরোধে মামাকে বলিতে হইল যে, যদ্যপি আপনি আমাকে উচিত শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহা হইলে 

আপনার উপযুক্ত কর্তব্যই সাধিত হইত । কেলন! আমার মনে এইক্প বিশ্বাস আছে, যে; শি জগনদাঠ 



মিবার। | ৩৬৭ 

অতিক্রম করিতে পারেন না। এই সকল গুণ ও দোষ তাহার কুটিল হৃদয়ে একত্রে 
বিজড়িত ছিল। যে বিদ্যা ও বিক্রম, পরোপকার ও বিপক্ের উদ্ধারার্থে নিয়োজিত 

হইয়া থাকে, আরঙ্গজীব পাশব স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া তাহা আপনার কঠোর 

ছরতীষ্টসাধনের জন্য ব্যবহার করিতেন। তিনি জগতের কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন 

না; অতি প্রিয় মিত্রেরও নিক গৃড় কথ! প্রকাশ করিয়া বলিতেন না।' কিন্ত 

সর্বাপেক্ষ। তাহার ছুরাকাজ্ষাই বিষম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে তাহাই তাঁহার 

সর্বনাশ সাধন করিক্নাছিল। তাহার পাপকুহকে বিমোহিত হইয়া তিনি যে অসংখ্য 

ঘোরতর পাঁপের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিতে গেলেও হৃদয় শিহরিত 

হইয়া উঠে। কিন্ত যদ্যপি তিনি বিবেকের সাহায্যে আপনার অসীম ক্ষমতার পরিচালন 

করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তদানীস্তন নরপতিকুলের শীর্ষস্থানে আসন প্রাপ্ত 

পিতার নিকট যতদুর খণী, গুরুকর্তৃক উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হইলে, সেই গুরুর নিকটও ততদুর খণী 

হইয়। থাকে । কিন্তু সেরূপ শিক্ষা! আপনি আমাকে কৈ দিয়াছেন? ভুগোল-শিক্ষ। দিবার সময় আপনি 

[মাকে বলিয়া ছিলেন যে, যাহাকে ফাক্গিস্থান বল! যায়, তাহ। অতি দামান্য। কিন্ত তাহা যে কিরপ 

সামানা, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না| যে মহাদ্বীপের একাংশ পর্তগেলের রাজা শ্রেষ্ট, এবং হাহার 

পর ওলন্দাজ ও তৎপরে ইংলগ্ডের নরপতি নিষ্ন আসনে স্থিত বলিয়৷ বর্ণন করিয়াছেন ; তৎপরে 

ফবান্স ও আন্দলুশিয়। প্রসৃতিদেশের নৃপতিদিগকে আপনি আমার পক্ষে সামান্য রাজা বলিয়া উল্লেখ 

করিয়াছেন। আপনারই নিকট এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে, ইনুস্থানের নরপতিগণ উক্ত রাজাদিগের 

নকলেরই শ্রেষ্ঠ ; এবং ভাহারাই প্রকৃত ও একমাত্র হমায়ুদ, আকবর, জাহাঙ্গির ও শাজিহান; এবং 

তাহারাই যথার্থ সৌভাগাবান্ মহানুভাব, বিশ্বজেতা ও পৃথিবীপাল ; এবং পারস্ত ও উজবেক, কাস্গার, 

তাতার ও কাতে, পেঞ্ড, চীন ও মহাচীন, ইনুস্থানের নরপতিদ্িগের নামম্মরণে কম্পিত হইয়া থাকেন। 

চমৎকার ভূগ্গোল ! ইহা! অপেক্ষা আপনি যদি আমাকে এরূপ শিক্ষা দান করিতেন, যদ্বারা আমি জগতের 

নেই সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশকে শ্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতাম, ঘদ্দারা সেই সমস্ত দেশের অধিবাদিগণের ুদ্ধনীতি, 

তাহাদের আচারব্যবহার) ধর্দ্রনীতি, শাসনব্যবস্থা ও অর্থনীতি হদয়ম করিতে পারিতাম এবং সারগর্ত 

ইতিহাস পাঠ করিয়! সেই সমন্ত দেশের উত্থান, উন্নতি ও পতন এবং কিরূপ ঘটনাবৈচিত্র্য ও ত্রমপ্রমাদ- 

যুক্ত ৪ সকল রাজ্যের রাজনৈতিক জগতে উক্তরূপ পরিবর্তন ও" ধিশ্লবপরম্পরা সমু্তাবিত হইয়াছে 9 

যদি আপনি আমাকে এই সকল শিক্ষাদান করিতেন, তাহ হইলে আম উপযুক্ত শিক্ষাই লাত করিতাম। 

ভাল ওনকল দুরে থাকুক, আমার যে পৃজনীয় পিতৃপিতামহগণ এই রাজ্জোর অদীশ্বর, বাহার! এই দেশে 

আমাদের রাজা স্থাপন করিয়াছেন, কিরূগ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহারা এত বিপুল জয়লাভ 

করিয়াছেন, ছুঃথের বিষয়, আপনি তাহাদিগের বিষয় আমাকে শিক্ষা দেন নাই--এমন কি তাহাদিগের 

নামপর্যাস্তও আমাকে একদিনের জনাও বলেন নাই। আরও আপনার ইচ্ছা! ছিল যে, আমাকে আরবি 

ভাষা লিখিতে ও পড়িতে শিখাইবেন। যে ভাষার উপর পারদর্শিত। লাভ করিতে দশ বার বৎমরের 

প্রয়োগ, দেই ভাষাশিক্ষায় এত অধিক সময় অপবার করাইয়। যে উপকার করিয়াছেন, বাস্তবিকঃ 

তন্ন্থ আমি আপনার নিকট বাধিত রহিয়াছি। যাহারা রাজার প্রতিবেশী, যাহাদের মহিত ভাহাকে 

দিবারাত্বি একজে বাঁ করিতে হয়, যাহারা নইলে ভাহার এক মুহূর্ধ চলে না) তাহাদের ভাষা শিক্ষ। 

অপেক্ষা _যাহাদিগের সহিভ কোন সংস্্ব নাই, তাহাদিগের ভাষাশিক্ষা! কি অধিক প্রয়োজনীয় £ 
আপনার এরূপ ধারণা যে, ব্যাকরণ ও ব্যবহারশাস্ত্র বাৎপন্তি লাভ করিতে পারিলেই রাজপুজের 

আাপনাকে সন্মানিত জাম কয়! উচিত। | প্র 
যাহার সময় এত মূলাবান্, যাহার উপর এত গুরুতর কার্ধ্যের তার অর্পিত, তাহার কি উত্তয়প 

আনাজ্ঞনে অধিক প্রয়োজন ?_ আপনি বলতে পারেন) কিন্তু আপনার শিক্ষার বিখয় ভাবিয়। আমি 

টমৎকৃত হইয়াছি!” | | 83 



৩৬৮, রাজস্থান। 

হইতে গারিতেন ; কিন্ত, হায়, যে প্রচণ্ড হুরাকাজ্ষা! তাহাকে গভীর পাপ-পন্কে 
নিমজ্জিত করিল, তাহাই অবশেষে তাহার স্বাভারিক বুদ্ধিবৃত্বিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। 
অবশেষে তদীয় অসীম ক্ষমত। তাহার সর্ধনাশের ন্ত্ররূপে পরিণত হইল! 

আপন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনগণের হৃৎপিও স্বহস্তে ছেদন করিয়া ছূবৃ্ত 
আন্রঙ্গজজীব মনে করিয়াছিলেন থে, চিরজীবন নিশ্চিন্তভাবে রাজ্যভোগ করিতে পাইবেন) 

“মহোদয়! আপনি কি জানেন না ষে, বাল্যকালে সকলেরই মেধাশক্তি স্বভাবতঃ তীব্র । সেইজন্য 

সেই সুকুমার বয়সে উত্তম শিক্ষা প্রদান করিলে, অথবা সেই মেধাশক্তি উপযুক্তরূপে পরিচালিত হইলে, 

পরে তাহাদিগের হৃদয় উচ্চভাব ধারণ ' করিতে পারে এবং মহদনুষ্ঠানে সতত প্রস্তত থাকে। আপনি 
আরবীভাষাতে যে ব্যবহারনীতি, উপাসনাপদ্ধতি ও বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা 
কি আমাদেরই মাতৃভাষায় সেইরূপ শিক্ষা কর! ধাইতে পারে নাট আমার পিতাঠাকুর সম্রাট শাজিহানকে 
আপনি বলিয়াছিলেন যে, আপনি আমাকে বিজ্ঞানশান্ত্র পিখাইবেন। সত বটে, আর আমারও বিলক্ষণ 
স্মরণ হইতেছে যে, অনেক বৎসর ধরিয়া আপনি আমাকে কতকগুলি শৃন্ঘগর্ভ বিষয়ের প্রশ্ন দিয়াছিলেন। 
সে সকল প্রশ্নের মাথামুও্ড কিছুই নাই; তৎসমুদায়কে অনুণীলন করিলে মনোমধ্যে তিলমাত্রও পরিতৃপ্ত 
পাওয়! যায় না। সেগুলি কেবল কতকগুলি শুস্য ধারণা ও অলীক কল্পনামাত্্র ; ভাবিয়া দেখিনে 
মানবদমাজে তাহায়া কোন উপকারেই আইসে না। বস্তুতঃ সে সকল প্রশ্নে কিছুই নাই ; তবে 
থাকিবার মধ্যে এই আছে যে, তাহাদিগকে অল্পে বুঝিতে পারা যায় না) কিন্তু অলেই ভুলিতে পারা 
যায়। যে সকল প্রপ্ন সমালোচনা করিতে করিতে অতি বুদ্ধিমান ব্াক্তিরও বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং 
তন্রিবন্ধন মনোমধ্যে এরপ ছুর্বহ সংস্কারের উদয় হয়, যে, তাহা অতি কষ্টপ্রদ । আমার আরও স্মরণ হইতেছে 
যে, আপনার উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানশান্ত্রের সমালোচনায় আমাকে উক্তরূপে আমোদিত করিলে (কতদিন ধরিয়া 
তাহ! আমি বলিতে পারি না) 7 আমি যাহা কিছু বিশেষ মনে করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলাম, তাহা-- 
কতকগুল! অসার, দুর্বোধ ও জটিল ধাকামাত্র। মে সকল বাক্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গও বিভ্রান্ত, বিরক্ত ও 

ব্যথিত হইয়া থাকেন। বাহার! আপনার তায় বিজ্ঞ বাক্তি, ধাহাদিগের মনে মনে ধারণা যে, তাহার! 

সর্ববশান্ত্বিদ্, আমি নিশ্চয় বলিতেছি য়ে, সে সকল প্র কেবল ভাহাদিগেরই মূর্খতা ও বৃখাগর্ব্ব টাকিয়া 
রাখিবার জন্য স্ষ্ট হইয়াছে । কিন্তু যে বিজ্ঞানশান্ত্রের সাহায্যে মন নিজে তর্ক করিতে শিখে, হাহাতে 
তাহা কেবল না'রগর্ত যুক্তি ভিস্ত আর কিছুতেই পরিতোষ লাভ করিতে পারে না; অথবা ষে জ্ঞানের 
প্রভাবে মানব-হাদয় অদৃষ্টের আক্রমণ হইতে দুরে অবস্থিতি করিতে শিক্ষা করে, অর্থাৎ যাহার বলে 
মানুষ বিপদে বিমুঢ এবং সম্পদে আননিত হয় না এবং চিরকাল স্থির ও অচঞ্চল অবস্থায় অবস্থিত 

থাকে, আপনি ষদি আমাকে সেই বিজ্ঞান শিক্ষ। দিতেন; “আমি কে ?--কোথ! হইতে আসিয়াছি,_ 

কোথায় যাইব; এ ব্রহ্ধাওপিণ্ডের মূলতত্ব কি; ইহা কত বৃহৎ কত, অংশে বিভন্ত, দে সকল অংশ 
কিরূপ শল্তিদ্বারা পরিচালিত ; যদ্যপি আপনি আমাকে এইরূপ বিজ্ঞান, এই সকল গুঢ়তত্ব শিখাইতে 
যত্বরপর হইতেন, তাহা! হইলে আলেকজন্দার এরিষ্টটলের নিকট যডগুণে খনী ছিলেন, আমি তদপেক্ষা 

ংখ/গুণে আপনার নিকট খণী থাকিতাম, এবং তদপেক্ষ। অন্তরূপ উপযুক্ত পুরস্কার দান করিতে আমি 
বাধ্য হইতাম । এই নীচ ও জঘন্য চাটুকার্য অপেক্ষা! আমাকে কি প্রকৃত রাজনীতি ও রাজধর্দা শিক্ষা 
দেওয়! আপনার উচিত ছিল ন1? প্রজার প্রতি রাজার কি কর্তব্য এবং রাজার প্রতি প্রজার কি কর্তবা, 
তাহ। শিক্ষা দেওয়া কি আপনারও কর্তব্য নহে? আমার জীবন ও রাজমুকুটের জন্য একদ| যে করে 
অনি ধারণ পূর্বক আমার ভ্রাতৃগণের সহিত সম্মুখ মংগ্রাদক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, তাহা একবার 
ভাবিয়া দেখা আপনার উচিত ছিলনা? ইন্স্থানের রাজপুত্রগণের কি তাহাই একমাত্র অদৃষ্টলিখন 
নহে £--ভাল, কিন্নুপে শক্তছুর্গ অবরোধ করিতে হয়, সমরক্ষেতরে ষেবাব্যহ রচনা করিতে হয্। ভাহা কি 
আমাকে শিক্ষা! দিতে যত্ত করিয়াছিলেন ?-_কখনই নহে; আমি মুক্তকর্ঠে বলিতে পারি, কখনই নহে। 
এই সকল বিষয়ের জন্য আমি অপরের নিকট খণী আছি,“তথাপি আদৌ আপনার নিকট নহে।, যা'ন, 
আপনি যে পলীগ্রাম হইতে আগিযাছ্ছেন, তথায় প্রস্থান করুন ; দেখিফেন যেন রহ জানিতে পারে নাষে। 
আপনি কে অথবা আপনার কি হইয়াছে।” 



মিবার ৩৬৯ 

কিন্তু তাঁহার সমন্ত আশাই নিক্ষল হইল। তিনি মনে করিতেন, “নিশ্িম্ত থাকিব » 
কিন্ত সে মনই তাহার আয়ত্াধীন নহে। তিনি যদ্ি চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারিবেন, 

তাহা হইলে সে ভীষণ ছুশ্রবৃত্তিতোতে কেন বম্প প্রদান করিবেন? তাহা হইলে 
কেনই বা মানব হইয়া! পপর স্তায় কা্ধ্য করিতে অগ্রসর হইবেন? পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, 
ুত্রহত্যার ছূর্বহু পাপভার মন্তকেপ্ধারণ করিয়! তিনি যে নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছা! করিতেন ; 

তাহাই তাহার বিড়ম্বনামাত্র। যাহা! হউক, সহত্রবার ইচ্ছা করিলে-_সহত্রবার প্রতিজ্ঞা 
করিলেও তিনি কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না"। পদে পদে নান যনত্রণাময়ী চিন্তা 
উদদিত হইয়া! তাহাকে ভীষণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে তাহার 

হৃদয়ের শান্তিও চিরতরে কোথায় অন্তহিত হইল। একেত তিনি জগতে কাহাকেও 

বিশ্বাস করিতেন ন1, তাহাতে আবার চিত্তের উক্তরূপ বিকৃতি সংঘটিত হওয়াতে তাহার 

ূর্বভাব শতগুণে প্রবদ্ধিত হইয়া উঠিল । সেই সঙ্গে তাহার হৃদয়ের অশান্তি তাহাকে 
বিষম যন্ত্রণায় নিপীড়িত করিতে লাগিল। প্রতি মুহ্র্ে নান! প্রকার শঙ্কা! ও সন্দেহের 
উদয় হইতে লাগিল। . যেন জগতের সকলেই তাঁহার শক্ত, যেন তাহার পাত্রমিত্র, সভাসদ্, 
পরমহিতৈষী সচিব পর্য্যন্ত সকলে একত্রে সংবদ্ধ হইয়া তদ্ধিরুদ্ধে কি যড়ন্ত্ররচনায় দৃঢ়তর 
নিবিষ্ট। এই সকল কুচিস্তা যতই বদ্ধিত হইতে লাগিল, ততই তিনি ঘোরতর অধীর 

হইতে লাগিলেন। সেব্প অবস্থায় জীবন যাপন কর! যে, বিড়ম্বন1 মাত্র, চতুর আরঙ্গজীব 
তাহ! বুঝিতে পারিলেন, স্ৃতরাং হৃদঘ্বের শাস্তি সংস্থাপন করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে 

লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর অবশেষে স্থির হইল যে, সজাতীয়দিগকে সন্থষ্ট রাখিতে 

পারিলেই তিনি নিশ্চিন্তভাবে রাজ্যভোগ করিতে পারিবেন-ত্তীহার সকল বিদ্ব সকল 

আশঙ্কা দূর হইয়া মাইবে। 
নৃশংস মোগলসম্রাট আরঙ্গজীবের কঠোর হৃদয়ে যে মুহূর্তে উক্ত পাপচিস্তার 

উদয় হইল, সেই মুহূর্তেই তাহার ভবিষ্য ভাগ্যগগন সহসা কালমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া 
গেল)-_হীরকমপ্তিত রাঁজমুকুট সহসা স্থলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল ! কিন্তু তিনি 
তখনও বুঝিতে পারিলেন না, যে, আপনার সর্বনাশ আপনিই করিভে অগ্রসর হইতেছেন। 
ফলতঃ লে সময় এতদূর মোহাবিষ্ট হইয়াছিলেন, যে, তাঁহার হিতাঁহিত বিচার একবারেই 

বিনষ্ট হইয়া গেল। তাহার সে কল্পনার কথ! উল্লেখ করিতেও হৃদয় শিহরিত হয়, লেখনী 
আপন! হইতেই স্তত্ভিত হুইয়! পড়ে । বিবেকবিহীন ছুরাচার আরঙ্গজীব মনে মনে স্থির 
করিলেন যে, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব্দিগের শোণিতপাতে যে হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, 
নিরীহ সহায়বিহীন হিন্দ গ্রজাদিগের হৃদয়শৌণিতপাত করিয়। সেই কলঙ্কিত হস্ত বিধৌত 
করিবেন। ছূর্বত্ের পাপহ্থদয়ে এবপ ধারণ! হইল যে, সেইব্বপ করিলেই তিনি হৃশ্চি্তার 
হস্ত হইতে নিষূতি লাত করিতে পারিবেন, সজাতীয় সমখন্মী প্রজাদিগকে সন্তষ্ট করিতে 
সক্ষম হইবেন। যে মুহূর্তে তাহার হৃদয়ে উক্ত ধারণার উদর হইল, সেই মুহূর্তেই তিনি 

আপন পাত্রমিব্রদিগকে আহ্বান করিয়া! এই কঠোরতম আদেশ প্রচার করিলেন “আমার 
রাজ্যের সকল হি্দুকেই ইসলাম ধর্ণ অবলম্বন করিতে হইবে? যে অল্পে এ প্রস্তাবে মন্মত 



৩৭০ রাভাস্থান। 

না হইবে, তাহাঁকে বলপূর্ধক এমন কি আবশ্তক হইলে অসিবল প্রয়োগ করিয়া ইসলামের 
ধর্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য করিতে হইবে ।” এই কঠোরতম আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র 
রাজ্যমধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি উখিত হইল। নিঃসহায় নিরবলম্ব হতভাগ্য হিনদুগণ 
সনাতন ধর্ষরক্ষীর উপায়াস্তর না দেখিয়া! ভয়াকুল হৃদয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে 

লাগিল; অনেকেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাপথাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। 
অনেকে ছুদ্র্ধ যবনানুচরদিগের কঠোর আক্রমণে পলায়ন করিতে না' পারাতে উন্মত্ত 

হইয়া স্বহন্তে হৃৎপিণ্ড ছেদন করিতে লাগিল ;_বে স্ত্রীপু্র ও পরিৰারবর্গ হৃদয়ের প্রিয়তম 
বস্ত,__অগ্রে তাহাদিগকে সংহার করিয়া সেই কঠোরতম শোকানলে আত্মজীবন আহুতি 

প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। রাজ্যে বোর অরাজকতা ;-_চারিদিকেই হাহাকার,__ 
উতৎপীড়িত হিন্দপ্রজাবর্গের মর্খ্রভেদী আর্তনাদ,নিরুপায় নিঃসহায় হতভাগ্যদ্দিগের 

হৃদয়স্তস্তন শোকরোল ! যায় হিন্দুর সম্মানমর্ধযাদা-_কুলধন্্ম জীতিগৌরব সব রসাতলে 
যায়! আজি ভারতবর্ষের প্রলয়কাল উপস্থিত ! কে এই প্রলয়কালের সর্বসংহারক গ্রাস 
হইতে হতভাগ্য হিন্দুদিগকে রক্ষা) করিবে? কে এই দুবৃত্ত দানবদিগের হস্ত হইতে 

নিঃসহায় ভারতসন্তানদিগকে উদ্ধার করিবে !--কেহই নাই ! যে রক্ষক, সেই যদি তক্ষক 

হয়, যাহার উপর প্রজার মানমর্ধ্যাদা, জাতিধর্্মশ নির্ভর করে, সেই যদি আত্মপর 
ভাবিয়!,_সজাতি বিজাতিকে ভিন্ন নয়নে দেখিয়া-পাষাণে হৃদয় বাধিয়া আপনার 

প্রজাবর্কে, আপনার আশ্রিতদ্দিগকে উৎপীড়ন করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই নিঃসহায় 
 প্রজাবৃন্দ কাহীর নিকট দরড়াইবে-_কাহার কাছে আশ্রয় চাহিবে? আত্মপর-_সজাতি 

বিজাতি না ভাবিয়া সকল প্রজাকে সমান চক্ষে দেখ রাজার একমাত্র কর্তব্য ; যে সেই 
 কর্তব্যপালনে পরাজ্মুখ, সে রাজানামের যোগ্য নহে, রাজসিংহাসন তাহার স্পর্শে কলঙ্কিত 

হইয়া যায়। রাজপদে আরূঢ় থাকিয়! যে হিতাহিত, স্তায়ান্ায় বিচার করিতে অক্ষম, 
অনর্থকর ক্রোধ, মোহ, দর্প, গর্ধ, অহঙ্কার জাত্যভিমান অথবা অহংজ্ঞান যাহাকে সমাবিষ্ট 

করিয়া রাখে, যে আপনার বিবেকশক্তি হারাইয়া কতকগুলা জুরধস্্ী পারিষদগণের 

কুরবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, সে ত রাজ! নহে, সে রাজা নামের কলঙ্ক,_প্রজার 

সথথস্থ্য্যের ছুরস্ত রাছ-_-দেশের ভাগ্যগগনের প্রচণ্ড ধূমকেতু ! তাহার সেই অসীম পাপ, 
প্রযুক্ত তাহার রাজ্য শীপ্রই রসাতলে প্রোথিত হুইয়া পড়ে; বিধাতার সুঙ্দর্শনবনে 

অত্যাচারীর পাপমস্তকে দারুণ যমদও অচিরে প্রহ্ৃত হয়। 

মোগল-কুলপাংসন' পাষণ্ড আরঙ্গজীবের কঠোরতম অত্যাচার প্রযুক্ত রাজ্যে সম্পূর্ণ 
অরাজকত! আবির্ভূত হইল! উৎপীড়িত হিন্দুগণের পলায়ন অথবা আত্মাহত্যানিবন্ধন 
নগর, গ্রাম, পরী হাট-বাজার সমস্তই এক প্রকার শূন্য হইয়া পড়িল-_সমস্তই শশানে 
পরিণত হইল! বণিকের অভাবে বাণিজ্যাগার তন্করের আবাসনিলয় হুইল, বিক্রেতার 
অভাবে বিপণি শৃন্ত হইয়া পড়িল, কৃষকের অভাবে শস্তক্ষেত্র অরণ্যে পরিণত হইল! 

এই সার্ধজনীন সংঘর্ধকালে হূ্ত্ত মোগলসম্রাট দেখিলেন, তাহার রাজস্ব অনেক পরিমাণে 
হীন হইয়া পড়িল )-_রাঁজকোষ শৃদ্ঘকল।-_.রাজকর্দচারীগণ আর কর আদায় করিতে 
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গারে না। কাহার নিকটেই বা করিবে? যাহার কাছে তাহার! যায়, তাহারই 
হয়ত মুমুরু অবস্থা, ত্করদিগের অত্যাচারে তাহারই গৃহ হয়ত শূন্য! তদনস্তর আরঙ্গজীব 
অর্থনংগ্রহের উপায়াস্তর না পাইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দুপ্রজাদিগের উপর একটা মুণ্ডকর 
(জিজিয়া) ধার্ধ্য করিলেন ! অত্যাচারের উপর অত্যাচারের এই ভীষণতর বিবর্ধনে সমস্ত 
ভারতবর্ষ স্তস্তিত ও বজাহতগ্রময় হইল! কিরূপ উপাঁয় অবলম্বন করিয়া যে, সেই 
ভীষণতম সম্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল ন1। 

সকলেই হতাশ, নিরুৎসাহ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল হাহাকার ধ্বনি করিতে লাগিল। 
সে হৃদয়বিদারক হাহাকার-রবে নৃশংস আরঙ্গজীবের পাষাণ হৃদয় মুহূর্তের জন্য কম্পিত 

হইল না, হতভাগ্য হিন্দুদিগের শোচনীয় দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াও তাহার সেই কঠোর 

্বায়ে অণুযাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না। কিন্তু খ্যাতনাম! অর্থের প্রকটিত বিবরণ পাঠ 
করিয়া জানা! যায় যে, যে তীব্র চিন্তা ও আশঙ্কার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় 

তিনি সেই সমস্ত পৈশাচিক কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আদৌ সফল হয় নাই | 
সে চিন্তা ও আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতি গাওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার দংশনে আরও 
বোরতর নিপীড়িত হইয়াছিলেন। যত দিন যাইতে লাগিল, সেই বিষময়ী চিন্তার তীব্রতা 
ততই বাড়িতে আরন্ত করিল; ততই তিনি অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে 
তাহা এত বদ্ধিত হইয়া উঠিল যে, তিনি আর কিছুতেই স্থির থাঁকিতে পারিলেন ন!। 

নিদ্রিত অথবা! জাগ্রত কোন অবস্থাতেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন নাঁ। ঘোরা 
নিশীথিনীর দ্বিতীয় যামাপগমে সমস্ত জগৎ শাস্তিদায়িনী স্ুন্প্তির ক্রোড়ে নীল হইয়া! 

পড়িলেও তিনি শাস্তি সম্ভোগ করিতে পারিতেন না। সেই নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতা 

ভঙ্গ করিয়৷ যেন তাহার আত্মীয়স্বজনগণের-_যেন তাহার পিতা, ভ্রাতা, ও পুত্রের মন্্রভেদী 

কঠোর তিরস্কার বচন তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত; যেন তাহারা সমতীব্রম্বরে বলিতেন 
“পাষণ্ড! আমাদিগকে বধ করিয়া তুই কি নিশ্চিন্তভাবে রাজাভোগ করিতে পারিবি। 
দেখ তোর মন্তকোপরি ভীষণ যমদণ্ড উদ্যত রহিয়াছে।” আরঙ্গজীব চমকিত হইতেন, 
শয্যা ত্যাগ করিয়া শয়নগৃহ হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেন, পারিতেন না) 
স্বলিত পর্দে আবার শয্যায় আসিয়! শয়ন করিতেন | ক্রমে কালের অবশ্ঠন্তাবী 

বিধানান্থুসারে যে সময়ে তীহার পরামায়ু ক্ষয় হইয়া আসিল, যে সময়ে ভীষণ যমদও অল্পে 
অন্নে তাহার নিকটবর্তী হইতে লাগিল, সেই সময়ে সেই সকল চিন্তা৷ যে যন্ত্রণায় নিপীড়িত 

করিল, সে যন্ত্রণা হইতে তিনি আর আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। আত্মরক্ষা করিতে 
না পারিয়া শোকে, ছুঃখে, নৈরাশ্তে অধীর হইয়া সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন “একি ! 
একি! যে দ্িকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই যে কেবল দেবতাকে দেখিতে পাই 1” 
সেই দেবতা ক্রোধ ও জিঘাংসাময়_তাহা! বিভীষিকার আধার * ! 

* আরঙ্গজীব যে, রিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ বুাৎপান্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহার যাথার্থয নিয়লিখিত 
ছইখানি পত্র হইতেও সম্যক উপলব্ধ হইতে পারিবে । মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্বে তিনি এই পত্রছুইখানি 

স্বীয় প্রিয়তম পুত্রদিগকে লিখিয্লাছিলেন। ইহাতে হয় অস্তিমজীবনের বিভীষিকাময় শৌকৌন্ধীপক 



৩৭২ রাঁজস্থান। 

অভিষেককালে রাঁণাগণ ষে সকল বিধির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে "টিকাডোর” 

বিশেষ প্রসিদ্ধ। অনেক দিবসাবধি এই আভিষেচনিক বিধি সমাচরিত হয় নাই) 
সুতরাং ইহাতে স্থম্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, এতন্নিবন্ধন রাপাকুলের বীরপ্রথার একটা 

প্রধান অঙ্গ এতদিন রহিত হইয়া ছিল। আজি মহারাজ রাজসিংহ মিবারের সিংহাসনে 
সমারূঢ় হইবামাত্র সেই লুপ্তপ্রীয় বিধির পুনজ্জীবন দার করিলেন । আজমীরের অতি 
চিত্র যেরূপ অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত তিনি চিত্রিত করিয়াছেন, তাহ পাঠ করিলে চ্ৎকৃত হইতে হয়। 

অনুতাপের নরকযন্ত্রণায় বিদগ্ধ হইয়া! স্বীয় বাথিত হৃদয়ের পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করিতে বাইয়া! তিনি এই অনিত্য 
জগৎসংসারের যে সকল মুলতত্ব প্রকটিত করিয়াছেন, তাহ! পাঠ করিলে অতি পাষণ্ডেরও হৃদয় বিগলিত 
হইয়া যায় । হায়! যদি অনর্থকারিণী ছুরাকাঙ্ছার পাপগমোহে তিনি বিমুঢ না হইতেন, ভাহা হইলে 

তিনি জগতে যে, কি মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে গারিতেন, তাহা অনুমান করা কঠিন। 
“শা আজিম শা সমীপে) 

«বৎস !--আশীর্বাদ করি, স্বাস্থ্য তোমাকে আশ্রয় করুক। আমার মন অনুদিন তোমারই নিকট 

পড়িয়া রহিয়াছে । বার্ধকা উপাগত ; জ্বর আমাকে দিন দিন ছুর্ধল করিয়া ফেলিতেছে ; শ্তিও 

সামর্থ আমার শরীরযন্ত্রকে অল্পে অল্পে ছাড়িয়া যাইতেছে । আমি একাকী অপরিচিতের ন্যায় এই 

জগতিতলে আসিয়াছিলাম, আবার একার্কী অপরিচিতের ন্যায় ইহা! হইতে বিদায় গ্রহণ করি । আমি কে, 

কোথা হইতে আসিয়াছি। এবং কোথায় যাইব,-তাহা কিছুই জানিতে পারিলাম না। ক্ষমতার ধুমধামে যে 
সময় অতীত হইয়াছে, তাহা কেবল ছঃথ ও যন্ত্রণা পশ্চাতে রাখিয়। চলিয়। গিয়াছে । এ সাম্রাজ্যের শাসনদও 

আমার হস্তে অর্পিত ছিল না, আমি ইহীকে রক্ষা করি নাই। হায়! আমার অমূল্য সময় অনর্থক ব্যয়িত 

হইয়ছে ! আমার হৃদয়!গারে বিবেক নামে রক্ষক ছিল) কিন্ত.আমি হতভাগ্য !_-আমার এই অন্ধ চক্ষুদ্বারা 

তাহার জ্বলন্ত গৌরব-বিভা দেখিতে পাই নাই। জীবন কখন স্থায়ী নহে; অতীত প্রাণবাযুর কোন 
নিদর্শনই অবশিষ্ট থাকে না এবং ভবিষাতের সকল আশা-ভরনাই চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। এক্ষণে 

আমার দ্র ছাড়িয়াছে বটে? কিন্তু মাংসাস্থিময় দীন দেহযষ্টি ভিন্ন আর এখন আমার কিছুই নাই। 
আমার পুত্র কমবক্স বিজাপুরের দিকে গিয়াছেন বটে, কিস্ত তিনি এখনও অনেক নিকটে আছেন; বৎস, 

তুমিত সর্বাপেক্ষা) অধিকতর নিকটে আছ। সন্মানার্থ শা আলম অনেক দরে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং 
আমার পৌত্র আজিম হোষেণ, বিধাতার বিধানান্ুসারে ভারতবর্ষের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । 
ভাহার সেনাকটক ও অনুচরবর্গ সকলেই আদার ন্যায় নিঃসহায় ও শঙ্কান্বিত, সকলেই আমার ন্যায় যন্ত্রণায় 

নিপীড়িত এবং পারার ন্যায় অস্থির । তাহার! আপনাদের প্রভুর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ) এক্ষণে 
তাহাদের আর কেহ প্রভু আছেন কি না, তাহ! তাহার! বিদ্িত নহে। 

আমি বিশ্বধামে কিছুই সঙ্গে করিয়! আনি নাই এবং মানবের দৌর্ধ্বলা ভিন্ন আর কিছুই লইয়! যাইব না। 
আমার মুক্তির বিষয় ভাবিয়া এবং কি্পপ বন্ত্রণায় নিপীড়িত হইব, তথ্ধিষয় চিন্তা! করিয়া! আমি শঙ্কিত 

হইতেছি ; জগদীশ্বরের দয় দাক্ষিণ্য ও করুণার উপর আমার অনেক ভরসা আছে বটে; কিস্ত কি 

করিব--আমার আপনার কার্য ভাবিয়া! আমি সে আশঙ্কাকে কিছুতেই হৃদয় হইতে দুর করিতে পারিতেছি 
না। কিন্তু তাহাতেই ব1 কি ?--আমি চলিয়। গেলে, আমার শ্বৃতি কিছুতেই বিদ্যমান থাকিবে মা। তবে 
যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহা হউক, আমার এ দেহতরি অনস্তকালসাগরে ভাসাইরা দিয়াছি। যদিও বিধাতা 

শিবির রক্ষা করিবেন, তথাপি: উপস্থিত অবস্থার বিষয় ভাবিয়! নিশ্যয় বোধ হইতেছে যে, এসময়ে আমার 
পুত্রদিগের উদ্যোগ নিতান্ত প্রয়োজনীয় । আমার শেষ . আপীর্বাদ আমার পৌত্র বিদার বল্পকে জানাইবে। 

তাহাকে দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু দর্শনলালসায় নিরতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতেছি। তাহার কন্যা 
বেগমকে ছুঃখার্তী বলিয়। বোধ হইতেছে; কিন্তু বলিতে পারি না; ঈশ্বরই মামবহাদয়ের ভাষ বুঝিতে 
পারেন । রমণীর নির্ববদ্ধিতাজনিত চিন্তা কেবল নৈরাশ্যের উত্ভাবন করিয়া বাকে। বিদায়! বিদায়! 

“রাজকুমার কষবক্স সমীপে £- 
“হাদয়ের নিকটতম স্থানবর্তাঁ প্রিয়তম পুত্র 1--ক্ষমতার উচ্চতম স্থানে আরা হইয়া জগংপাতা 

জগদীশ্বরের আদেশকরমে আমি তোমাকে অনেক মন্ত্র! দিয়াছিলাম এবং তোমার নহিত কঠোরতম ক্লেশও 
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নিকটে মালপুর নামে একটী নগর আছে। রাঁণা সেই বীরপ্রধার অনুপাবন করিবার 
উদ্দেশে সেই মালপুর আক্রমণ করিলেন এবং স্বীয় বিক্রমের সম্যক পরিচয় দান করিয়া 
তন্সগর লুষঠনাস্তর স্বনগরে প্রত্যাগত হইলেন । অক্নকাঁলের মধ্যেই এই বিষয়ের সমাচার 
বৃদ্ধ শা্িহানের গোচরিত হইল। তাহার বয়স্তগণ এততবতরাস্ত নান! রঙ্ধে চিত্রিত 

| 

সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু সে সমন্ত মন্ত্রণা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে তাবিয়া তুমি অবহিত মনে শ্রবণ কর 
নাই। এক্ষণে আমি বিদেশী ও অপরিচিতের ন্যায় এসংসার হইন্ডে বিদায় লইতেছি এবং নিজের 
অকিধিৎকরত্ব ভাবিয়া নিজেই শোকাচ্ছন্ন হইতেছি ) বলিতে পার ইহাতে আমার লাভ কি? মানবমান্রই 
অপূর্ণ ; আজি মেই অপূর্ণতা ও নিজকৃত গাপের ফল লইয়া আমি এ তবধাম হইতে বহির্গত হইতেছি। 
হায়! ঈশ্বরের লীলাখেল! কি বিচিত্র! এ সংসারে আমি একাঁকীই আসিয়াছিলাম, আবার একাকীই 
আমাকে বিদায় হইতে হইল! এ মহাযাত্রার পথপ্রদর্শক আমাকে পরিত্যাগ করিয়! চলিয়া গিয়াছেন । 
বার দিন ধরিয়! ষে জ্বরে আমি উৎপীড়িত হইয়াছিলাম, তাহাও এক্ষণে ছাড়িয়াছে । এক্ষণে আমি যে দিকে 

নয়ন নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেবত। ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই নী। আমি সেনাকটক ও 

অনুচরদিগের অবস্থা ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছি; কিন্তু হায়! আমি নিজের বিষয় জানি না! দারুণ 
দৌর্ববল্যবশতঃ আমার মেরুদণ্ড বিনমিত হইয়াছে; আমার পদযুগল গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে! 

যে শ্বাস বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাও এখন গিয়াছে ; হায়, সামান্য আশামাত্রও রাখিয়া যায় নাই। আমি 

অসংখ্য পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি ) জানি ন! তজ্জন্য কিরূপ শান্তি ভোগ করিতে হইবে। নরপালক 

জগদীশ্বর শিবির রক্ষা করিবেন বটে ; কিন্তু ধন্মপরায়ণ ব্যক্তি ও আমার পুক্রদিগের প্রতি বত প্রকাশ 
কর আবগ্বক। আমি যতদিন জীবিত ছিলাম, এক মুহুর্তের জনাও যত্বু করি নাই) এক্চণে আমি 

চলিলাম, অতএব তাহার কিরূপ ফল হইবে, তাহ। এখনই বুঝা! যাইতেছে । একটী বিশাল মাঁনবসমাঁজের 
রক্ষণার ঈশ্বরকর্তক আমার পুক্রদিগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। আজিম শা! এক্ষণে নিকটে অবস্থিতি 
করিতেছেন । দেঁখিও সাবধান, কোন ধর্দপরায়ণ ব্যক্কিই যেন নিহত না! হয়েন। তাহা হইলে সে সমস্ত 
পাপ একমাত্র আমার মন্তকে আরোপিত হইবে । আমি এক্ষণে মহাপ্রস্থানের পথে বাহির হইয়াছি, স্থতরাং 
তোমাকে, তোমার মাতা ও পুত্রকে ইশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিলীম। কঠোর যমবস্ত্রণ। আমাকে 

গনৈঃ শনৈং আক্রমণ করিতেছে । বাহাছুর শ! যেখানে ছিলেন, এখনও সেইখানে রহিয়াছেন এবং তাহার 

পত্র হিন্দুস্থানের নিকটে আসিয়া উপস্থিভ হইয়াছেন । বিদ্রার বক্ত গুজরাটে অবস্থিত । হায়াত-অল-নিশ! 
ইতিপূর্বে কষ্ট কেমন, চক্ষে দেখে নাই, কিন্ত আজি তাহাকে তাহা! ভোগ করিতে হইল । বেগমকে মনে 
করিও, যেন ভাহার সহিত কোন নন্বন্ধই নাই। তোমার গর্ভধারিণী উদয়পুরী (ক) আমার পাড়ার 

অংশভাগিনী ছিলেন এবং এক্ষণে শমনভবনেও আমার অমুগমন করিতে ইচ্ছা! করিতেছেদ ; কিপ্ত সকল 
বিষয়েরই উপযুক্ত কাল নির্দিষ্ট আছে। 

ভৃত্য ও পারিষদবর্গ, যত্তই কেন প্রবঞ্চক হউক নাঁ, তাহাদিগের প্রতি অসন্ধ্যবহার কয়া অনুচিত | 
আপনার উদ্দেষ্ঠ ভদ্রতা গু কৌশলছ্ার! সাধন করিয়া লইবে। দীমার্ বহিডূত স্থানে পদবিস্তার করিতে 

যাইও না। কক কঞ্চ ক ঞ$ আমি এক্ষণে চলিলাম। গাঁপ অথবা পুণ্য যাহা কিছু করিক্বাছি) তাহা 
কেবল তোমারই জন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দেখিও ইহার অগ্যথ। ভাবিও না । ডোমার প্রতি আমি যে কিছু 
মন্তারাচরণ করিয়াছি, তাহা তুলিয়। যাইও ; দেখিও, বৎস, ইতংপর তাহার জন্ত আমাকে ব্যাধ্য। দিতে 

হয় না। কেহই নিজ আত্মার দেহত্যাগ শ্বচক্ষে দ্বেখে নাই? বিস্ত জাষি দেখিভেছি,--আহার,আত্মা 
দেহতাগ করিয়া চলিয়! যাইডেছে।” | 
রিতার রেররেরির ররর যারা রেজার 

(ক) অর্ধ ইঞ্ছীকে কাশ্ীরীয়। রমণী বলি! বর্ণন করিয়াছেন 7 বস্ততঃ তিনি কখনই উদয়পুরের 
স্বাার কৃলসনভৃত হইতে পারেন না। তবে ইহা অসস্তব নহে যে, তিলি শাপুর অথব| বুনীরাঁর . রাজবংশে 

ঈনগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। যাহ! হউক, তিনি ধখন অনুমরপের ইচ্ছা! করিয়াছিলেন) তখন অধস্ই ছাদ 
মাজপুতকুব-পুতা। ৃ 

1০০ 
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করির। সম্রাটের ক্রোধ উত্তেজিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল) কিন্তু উদ্ারহৃদয 

সম্রাট শাঁজিহান হাস্ত করিয়া উত্তর করিলেন “আমার ত্রাতুপ্ুত্র * বালক, সেই জন্যই না 

বুঝিয়া একার্য্য করিয়াছে ।” 

রাজপুতকুলের গৌরবরবি বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের সহিতই মিবারের বী্ধ্যমত্তা এক 

প্রকার বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে মহারাজ রাজসিংহের সিংহাসনারোহণের 

সঙ্গে সেই বীর্ধ্মত্তা আবার পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইল। শিশোদীয় সর্দরগণ আবার শাস্তির 
স্ুকোমল ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া অসিহস্তে উল্লম্ফন করিয়া উঠিলেন। আবার অদির 
হৃদয়োত্বেজক সংঘর্ষশরবে ও উন্মত্ত বীরগণের প্রচণ্ড সিংহনাদে মিবারভূমি ঘন ঘন কম্পিত 

হইয়া উঠিল। রাণ! রাজসিংহ বাগ্লারাওলের উপযুক্ত বংশধর ) শিশোদীয়কুলের উপযুক্ত 
বীর । তিনি যেরূপ বীর, সেইরূপ তেজস্বী। ভ্টগরন্থ স্বীয় পূর্বরুরুষগণের অলৌবিক 
বীরত্বের অযুত বিবরণ পাঠ করিয়া তিনি শৈশব হইতেই শ্বদেশের এবং শিশোদীয়কুলের 
গৌরবগরিমার পুনরুদ্ধার সাধন করিতে কৃতনম্বল্প হইয়াছিলেন। এক্ষণে যৌবনের 

জ্বলন্ত উৎসাহে উন্মাদিত হুইয়া৷ তিনি সেই সঙ্ক্প সাঁধন করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন। প্রতিজ্ঞা ও সাহসের দৃঢ় নিগড়ে হৃদয় আবদ্ধ হইলে সন্বল্পসিদ্ধির অধিক 
বিলম্ব হয় না। রাজসিংহেরও হৃদয় সেইরূপ সাহস ও প্রতিজ্ঞায় দৃ়তর নিবদ্ধ সুতরাং 
তিনিও অচিরে স্বীয় সন্কল্পসাধনের উপায় প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আশৈশব আরঙ্গজীবকে 
অন্তরের সহিত দ্বণ! করিতেন এবং তাহার নামে শত অভিশাপ প্রদান করিতেন। 

এক্ষণে সেই আরঙ্গজীবকে ভারতবর্ষের সম্্াট-পদে সমাসীন দেখিয়া তিনি তাহার বিরুদ্ধে 

অসিধারণ করিতে ক্ৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন । যেদিন তিনি কঠোর প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে স্থান দান 

করিলেন, সেই দিন হইতে মোগল সম্রাটের সহিত অনেকগুলি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিললেন। 
সেই সকল যুদ্ধেই তীহার অসীম বিক্রম ও বীর্ধ্মত্তার সহিত শিশোদীয়কুলের পূর্ব 

প্রতাপ পূর্ণভাবে পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিপুলসহায়বলসম্পন্ন প্রচণ্ড যোদ্ধা 

মোগলসম্াট পর্যন্তও সেই সকল যুদ্ধে অনেকবার পরাজিত হইয়াছিলেন, এমন কি 

অনেকবার তাঁহার স্বকীয় জীবন ও স্বাধীনতা! পর্যন্তও ব্যাহত হইবার উপক্রম হইয়াছিল । 

তাহার অনেক পুণ্যবল বলিতে হইবে যে, তিনি কঠোর কারারোধের হস্ত হইতে মৃক্তিলাত 

করিতে পারিয়াছিলেন। যে স্থত্র অবলম্বন করিয়া তেজম্বী রাণ। দুরধর্য আরঙ্গজীবের 

বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম স্বীয় প্রচ অসি সমুদ্যত করিয়াছিলেন; তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

নিয়ে প্রকটিত হইল। 

মারবারের রাঠোরকুল অনেকগুলি নুতন ভাগে বিভক্ত? তন্মধ্যে একটা ভাগের 

কতিপয় রাজকুমার আপনাদের প্রচীন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রূপনগর নামক স্থানে 

উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই রূপনগর মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্গত। স্ৃতরাং তাহারা 

তথায় মোগলের অধীনে সামান্ত সামস্সবরূপ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যে সম 

আরঙ্রীবের মন্তকে ভারতের রামুকুট অর্পিত হয়, সেই সময়ে রূপনগরের সামন্তরানসে 
পি পপি 

*% মহাত্মা! উড সাহেব বলেন, সম্রাট শাজিহান কর্ণের ধন্ম জ্রাত। ছিলেন | . . .. 
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ভবনে প্রভাবতী নায়ী একটা রূপলাবপ্যবরতী বালিকা! দিন দিন অনুপম শোঁভাসৌদর্ষ্য 
পরিপুষ্ট হইতেছিল । অন্নদিনের মধ্যেই সেই পরমন্থুন্দরী প্রভাবতীর নিরুপম রূপ 
লাবণ্যবৃত্তান্ত ক্রুরহৃদয় আরঙ্গজীবের কর্ণে প্রবেশ করিল। তৎসঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে বিষম 

রূপতৃষার উদয় হওয়াতে তিনি সেই রমণীরত্বকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন 
এবং অভী্টসিদ্ধির উপায়াস্তর না' দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন 
করিলেন। আপনার অসীম পদগৌরবে বিমূুঢ় হইয়া সম্রাট মনে করিয়াছিলেন যে, 
তাহার নিকট প্রস্তাব করিয়! পাঁঠাইলেই প্রভাবতী সম্মত হইবে এবং অবিলম্বে তীহারই 
করে আত্মসমর্পণ করিবে । কিন্ত অচিরে তাহার সে অভিলাষ শূন্যে পরিণত হইয়া গেল, 

তিনি আপন পাপতৃষার উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি প্রভাঁবতীর পিতার 

নিকট উক্ত বিবাহ-প্রস্তাবের সহিত দ্বিসহত্র অশ্বীরোহী সৈনিক রূপনগরে প্রেরণ করিলেন । 

কিন্ত তাহার সকল আড়ম্বরই বৃথা হইল। 

যথাকালে সমাট-প্রেরিত সেই ছুই সহস্র অশ্বারোহী রূপনগরে উপস্থিত হইয়া 
প্রভাবতীর পিতাকে আরঙ্গজীবের মনোভাব বিজ্ঞাপন করিল। ভয়ে সামস্তরাঁজের প্রাণ 
উড়িয়! গেল; তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । ক্রমে এতৎ 
সমাচার প্রভাবতীর কর্ণগোচর হইল; তিনি স্বীয় জনকের নিকট গমন পূর্বক উপস্থিত 
বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের সন্থুপায় স্থির করিতে কহিলেন) কিন্ত রাঠোর সামস্ত এতদূর 

বিমূঢ হইয়াছিলেন যে, তথন তিনি কিছুই নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইলেন না। পিতাকে 
নীরব দেখিয়া! তিনি অবশেষে আপনিই উপযুক্ত উপায় উত্তাবন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন । 

প্রভাবতী প্রথমতঃ আপন উপস্থিত অবস্থা নিবিষ্টমনে আলোচনা করিয়া দেখিলেন, 

দেখিলেন, তাহার সহায়সস্বল কিছুই নাই, কেননা তাহার জনক অতি সামান্ত সামস্ত। 

তবে কি মারবার-রাজের নিকট সাহাযা প্রার্থনা করিবেন ?--তাহাই বা কি প্রকারে 
হইতে পারে? কেননা মারবার-রাজকে সমাটের অধীনে বেতনভোগী বলিলেও বল৷ 
যাইতে পারে। অতএব এরূপ অবস্থায় কে তাহাকে রক্ষা করিবে? কে করে 
অসিধারণ পূর্বক সম্রাটের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর 
হইবে? তবে কি উপায় নাই? তবে কি স্ুকোমল পদ্ষিনী নিকৃষ্ট পাপ শ্েচ্ছরূপ 

মণ্ডকের উপভোগ্যা হইবে? উপায় নাই? শ্লেচ্ছগ্রাস হইতে রাজপুত সতীর 
রক্ষার উপায় নাই ?__:আছে-_বিষ,_ ডুরিকা,__পাবক- উদ্বন্ধন ! ইহাতে ত আর 

কাহারও মুখাপেক্ষা! করিতে হইবে না? প্রভাবভী অবশেষে আত্মধর্মরক্ষার্থে ইহাদের 

মধ্যে একটা উপায় অবলম্বন করিতে কৃতমঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তীহাকে সে কঠোরতম 

উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল না । যখন তিনি ব্র্নপ আন্দোলন করিতেছিলেন ১ 
তখন তাহার হৃদয়ে একটা নৃতন চিন্তার উদয় হইল?) যেন কোন অনিষ্ট দেবতা 

তাহার কাণে কাণে বলিয়া দ্রিল, “হতাশ হইও না, হতাশ হইও না) তোমার 

উদ্ধাকর্তা মিবারের রাশ রাজসিংহ।» াডিিরাজানার তি সা 
হইল) তিনি রাণাকেই আপনার উত্ধারকর্তা বলিয়া স্থির করিলেন। | 
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প্রভাবতী তৎপূর্কে রাণ। রাঁজসিংছের অনেক গুণবর্ণন! শ্রবণ করিয়াছিলেন 

সজ্জন্য তাহার হৃদয়ে গভীর ধারণ! হইয়াছিল যে, রাপা যেমন বীর, সেইরূপ একজন 
রসজ্ঞ ভূগতি, বিশেষতঃ নারীজাতীর প্রতি তাহার আত্যন্তিক অন্থুরাগ । রাজসিংহের 

উক্ত গুণগরিমার বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে প্রভাবতীর হৃদয় তথ্প্রতি ক্রমে 

দু়তর সমাসক্ত হইতে লাগিল; অবশেষে আর অধিক বিলম্ব করিতে ন৷ পারিয়া 

তিনি রাণাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তিনি তাহাকে সেই উপস্থিত সঙ্কট হইতে 

উদ্ধার করিয়! তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়েন, তাহ! হইলে তিনি নিশ্চয়ই 
তাহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন । গ্রভাবত্তী অন্য কোন বিশ্বস্ত পাত্র না পাইয়া 
ঘাপনাদের পুরোহিতকে সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন পূর্বক রাণার নিকট ঢৃতস্বরূপ 
গমন করিতে অনুরোধ করিলেন । বালিকার কর্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া পরমহিতৈষী 

পুরোহিত পরমানন্দে পুলকিত হইলেন এবং মৃহর্তকাল বিলম্ব না করিয়া মিবারাভিমুখে 

যাত্রা করিলেন । যথাকালে রাণা সদনে সমুপস্থিত হইয়া! তিনি প্রভাবতীর হস্তাক্ষারিত 
পত্র তৎকরে সমর্পণ করিলেন। সেই পত্রের আদ্যোপান্ত সুন্দর হৃদয়ভাবে পরিপূর্ণ । 
বিশেষতঃ তন্মধ্যে যেটুকু অতি সুন্দর ও মনোজ্ঞ সেই টুকুর মন্র্থ নিয়ে প্রকটিত 
হইল। আপনার সমস্ত মনোভাব এবং উক্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া! তিনি 
সেই পত্রের সর্বশেষে লিখিয়াছিলেন, “মহারাজ ! রাঁজহংসীকে কি বকের সহচরী 

হইতে হইবে? অথব! পবিত্র রাঁজপুতকুলের কামিনী বানরমুখ শ্নেচ্ছের অঙ্কশায়িপী 

হইবে? মহারাজ, আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, আপনি যদ্দি আমাকে 
এই সন্কটে উদ্ধার না করেন, যদি তুর্ব্ত গ্লেচ্ছের পাপগ্রাস হইতে আমার সম্মানমর্ধ্যাদা 
রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা! করিব।” এই সুন্দর পত্রের 
গভীর উত্তেজক ভাব অবগত হইবামাত্র রাণা রাজসিংহ শরতাঁড়িত মৃগেন্দ্রের ন্যায় 

একবারে উল্লম্ফিত হইয়! উঠিলেন, তাহার প্রতিধমণী মধ্যে যেন কে প্রতপ্ত লৌহশলাঁকা 
প্রবিদ্ধ করিয়া দিল) দারুণ রোষ ওজিঘাংসায় তাহার সর্কাশরীর স্ফীত হইয়া উঠিল। একটা 

নিঃসহায়। রাজপুত-কুলকামিনীর প্রতি যবনের উত্তপ্রকাঁর অত্যাচারের বিষয় অবগত 

হইলে কোন্ রাজপুত না ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠে?-_কে না তাহার উদ্ধারের জনয 
আত্মজীবন পর্যন্তও অল্লানবদমে উৎমর্গ করিতে অগ্রসর হয়েন ? বিশেষতঃ সেই 

ধর্মমি্ঠা রমণী যখন আত্মরক্ষার জন্য আর্তন্বরে তাহার সহায়তা! প্রার্থনা করিল, তখন 

তিনি তাহার সেই প্রার্থনা! পূরণ না করিয়া! থাকিতে পারেন? 
ইতিপূর্কেইি উক্ত হইয়াছে যে, ছুরত্ত আরক্গর্জীবের কঠোরাচরণের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত 

বিধান করিবার জন্য রাণা রাজসিংহ এতদিন উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান 
ছিলেন; আদ্ধি সেই স্বযোগকে আপনি সমাগত হইতে দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত 
হইলেন; সেই লঙ্গে তাহার সাহস, উৎসাহ ও জিঘাংসা শতগুণে বাড়িয়া উঠিল । 
আর বিলম্ব না করিয়া! রাপা! ছ্রাচার মোগলের বিরুদ্ধে আপনার তীষণ তরবার সমুদাও 
করিলেম। তাঁহার অমরসদৃশ পিতৃপুকষগণের অনীম গৌরবগরিমা পাঁপ যবনকর্তৃক 



মিবার। | ৩৭৭ 

বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের “প্রাণাদপি গরীয়সী” পবিত্র স্বাধীনতার লীলানিকেতন 
পবিত্র মিবাররাজ্য হেয় ও অপবিত্র “জাইগির” নামে কলঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহাদের 
পবিত্র মন্তকে ছূর্বহ কলঙ্কতার অর্পিত হইয়াছে । আদি বীরসিংহ তেস্বী 
রাগ! রাঁজসিংহ নিজকরে অসিধারণ করিয়া গিহেলাটকুলের সেই বিলুপ্ত গৌরবগরিমা 

গুনরুদ্ধার করিতে কঠোর কার্জক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তীহার সর্দার ও.সেনানীগণ 
তীয় প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনায় দারুণ উল্লাসিত হইয়। উঠিলেন এবং বীরকেশরী বাঞ্গা 
রাওলের বিশাল বিজয়পতাকা মস্তকোপরি সদর্পে উদ্যত করিয়া রণক্ষেত্রে রাঁণার অনুগ্ধমন 
করিতে অগ্রসর হইলেন। অস্ত্রের বণাৎকার-রবে*এবং প্রচণ্ড রণবীরকুলের বিকট বৃংহনে 
মিবারভূমি আবার উজ্জীবিত হইয়! উঠিল। প্রভাবতীর উদ্ধার প্রথম কর্তব্য বলিয়া 

রাঁণা কর্তৃক অবধারিত হইল। তিনি তখন সেই সমস্ত সর্দীর ও সেনানী লইয়া একবারে 
রূপনগরাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। উক্ত নগর আরাবল্লি শৈলমালার বিশাল পাদদেশে 
স্বাপিত। রাঁণা রাজসিংহ সেই বিস্তৃত পাঁদপ্রস্থ অতিক্রম করিয়া একবারে ভীষণ 

বিক্রমসহকারে মোগল সেনার উপর নিপতিত হইলেন। উভয়দলে অনেকক্ষণ ধরিয়া 
যুদ্ধ হইল) কিন্ত মোগল যোদ্ধ গণ রাণার প্রচণ্ড বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া 
ঘোররূপে দলিত, বিত্রাসিত ও নিপাতিত হইল। তন্মধ্যে অতি অন্পসংখ্যক সৈম্তই 
অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিল। এইরূপে মৌগলের দ্বিসহত্র অশ্বারোহী 
রাঁজপুতরাজের কতিপয় বীরের হস্তে দলিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তখন রাণ! রাজসিংহ 
প্রভাবতীকে পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়। পরমানন্দের সহিত স্বনগরে প্রত্যাগত হইলেন । 

তাহার এই বিপুল বীরত্বাভিনয়ে সমস্ত রাজপুতরমিতি ততপ্রতি বিশেষ প্রীত হইলেন এবং 

তাহাকে প্রতাঁপসিংহের উপযুক্ত বংশধর বলিয়া শতমুখে অযুত সাধুবাদ দান করিতে 

লাগিলেন। এইরূপে দুর্ধর্ষ মৌগলসম্রাট আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ রাণা রাজসিংহের 
প্রথম বীরানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইল। মিবারের অধিবাসিগণ সেই মহদনুষ্ঠানের সাঁফল্যদর্শনে 

মনে মনে অনেক আশার পৌষণ করিতে লাগিল এবং নবীন! রাজ্জীকে বথাবিহিত 

মঙ্গলাচরণের সহিত সাহলাদে রাজভবনে অভ্যর্থনা করিল । 

যংকালে রাণ! রাজসিংহ প্রভাবতীকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন, তাহার কিছুকাল 
. পরে রাজস্থানে যে কয়েকটা গুরুতর কাণ্ডের অভিনয় হইয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ 
রাজবারার কোন ভউটগ্রস্থেই দেখিতে পাওয়া! যায় না। স্থৃতরাং তৎসমস্ত কাণ্ডের সংঘটন 

সম্বন্ধে গ্রথমতঃ সন্দেহ উদ্রিক্ত হইতে পারে বটে; কিন্তু পুঙ্থানুপুঙ্খরপে ততসমস্ত ব্যাপার 

অনুশীলন করিতে পারিলে সে সকল সন্দেহ অপনীত হুইয়া যায়) তখন তন্মধ্য হইতে 
প্রক্কত ধরতিহাসিক সত্য আপন! হইতেই উত্ভিপ্ন হইয়া উঠে। সম্রাট আরঙ্গজীবের 

পাষাণ হৃদয়ে যে প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষিতা ঘোরতর বলবতী হুইয়! উঠিয়াছিল, তাহার 
পরিতৃপ্ি-সাধনের জন্য তিনি যে, নান প্রকার পৈশাচিক কার্য্যের অনুষ্ঠান .করিতে 

কতসম্কল্ন হইয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে বর্ণন কর! হইয়াছে । কিন্ত মোগ! 

সমাটের সে ভীষণ সনবক্প যে, এতদিন সাধিত হয় নাই) তাহার কারণ সেই সঙরসিদ্ধির 



৩৭৮, রাজস্থান। 

প্রাতিকূলে ছুইটা প্রচণ্ড প্রতিরোধ স্থাপিত ছিল। উক্ত ছুইটী প্রতিরোধের প্রথমটা__ 
জয়পুরাধিপতি রাজ1 জয়সিংহ ; দ্বিতীয় মারবারাধিপতি রাজ! যশোবস্তসিংহ। জয়সিংহ 

ও যশোবস্তসিংহ মোগল মআটের বেতনভোগী হইলেও ক্ষাত্রধর্মা পরিত্যাগ করেন নাই। 
বিশেষতঃ তাহারা উভয়েই প্রচণ্ড তেজস্বী বুপতি। সুতরাং বীরহৃদয় আরজজীব শত 
সহশ্ চেষ্টা করিয়াও ত্াহাদিগের বিবেকশক্তি অপহন্বণ করিতে পারেন নাই। নিজ 

পদ-গৌরবে বিষূঢ় হইয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, উক্ত নৃপতিত্বয়ের সমস্ত ক্ষমতা 
হরণ করিয়া! ভাহাদিগকে আপনার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিশ্বরূপ স্থাপন করিবেন; কিন্তু 
তাহার সমস্ত আশা-ভরসাই শূন্যে মিশাইয়া গিয়াছিল। সম্রাট যদি কোনরূপ অযৌক্তিক 
ও অন্যায় প্রস্তাব করিতেন, তাহ! হইলে তাহারা অমনি ক্ুদ্ধসিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া 

উঠিতেন এবং তীত্রবেগে তাহার সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে থাকিতেন। জমাট মনে 
মনে সহত্রবার তীহাদের মৃত্যুকামনা করিলেও প্রকাশ্যভাবে কিছুই বলিতে পারিতেন না! । 
ইহারা দুইজনেই হিন্দু; সজাতি ও শ্বদেশের প্রতি ইহাদের প্রগাঢ় প্রেম) এক্ষণে 
ইহাদের সন্মুধে হিন্দুদিগকে কিরূপে উৎপীড়ন করিতে সাহসী হইতে পারেন? ইহারা 
ছুই জনেই মোগলরাজ্যের অধীন বটে, কিন্তু ইঙাদের বিশাল ক্ষমতা, বিপুল সহাঁয়বল,__ 
বিশেষতঃ অধিকাংশ মোগল সেনা ইহাদের হস্তগত। এরূপ অবস্থায় ইহাদের চক্ষুর 
উপর যদ্যপি ইঙ্াদিগের সজাতীয় ভ্রাতৃবর্গকে উৎপীড়িত করা যায়, হয়ত ইহারা মোগল 
সম্রাটের বিরোধী হইয়া! ধীড়াইবেন, হয়ত তাহা হইলে ইহাদের অন্থগত মোঁগলগণ 

ইহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মোগলসআজ্যের বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে) 
তাহার উপর আবার যদি উত্যক্ত সমগ্র রাজপুত সমাজ তাহাতে যোগদান করে, তাহা 
হইলে রাজ্যমধ্যে ভীষণ বিপ্লব সমুস্ভীবিত হইবে | এইরূপ নাঁনা প্রকার চিন্তায় 
আন্দোলিত হইয়া ছুর্মতি আরঙগজীব স্বীয় হুরতীষ্টসাধনে তৎপর হইতে পারিলেন না। 

অবশেষে অনেক চিন্তার পর তিনি যেমঙ্কল্ল আত্মহদয়ে প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা ম্মরণ 

করিলে অতি পাষণ্ডেরও হৃদয় শিহরিত হইয়া উঠে | দুর্বৃত্ত আরঙ্গজীব রাজপুত 

নৃপতিছয়ের ক্ষমতা ব্যাহত করিবার কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে তাহাঁদিগের 
উভয়কেই হত্য। করিতে কৃতসন্বল্প হইলেন ! মাঁরবারের নৃপতি মহারাজ যশোবস্তসিংহ 
তখন সুদুর কাবুল রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং অন্বররাজ জয়সিংহ দক্ষিণাপথে 

অবস্থিত ছিলেন। রাক্ষস আরঙ্গজীব তত্ততপ্রদেশেই কালকুটপ্রয়োগে তাহাদিগকে হত্যা 
করিবার জন্য কতিপয় গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন । হায়! বলিতে হ্ৃদয় স্তম্ভিত হইয়! গড়ে, 

পিশাচ কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া তাহারা! অচিরে সেই পরমবিশ্বস্ত ধর্মমপরায়ণ তূপতিদ্বয়কে 
অকালে ইহলোক হইতে অস্তরিত করিয়া দিল! ধর্মের মন্তকে অধর্মের পাপ পদাঘাত 
্রন্থত হইল, ক্কতজ্ঞতা ও প্রতৃপরায়ণতা৷ অতি জঘন্য ও হীনতম প্রতিদান প্রাপ্ত হইল! 
এই হ্থায়ন্তস্তন পিশাচোচিত কার্যের অভিনয় করিয়া পাপাম্মা মোগল অস্রাট 
ভাবিয়াছিলেন, বুঝি তাঁহার জঘন্য সন্বর ন্ুসিদ্ধ হইবে; কিন্ত মুখের বিষয়, তাহা হয 
নাই। শ্বদেশপ্রেমিক বীরকেশরী ফ্লপ রাজসিংহের প্রচও বিক্রমেয সম্মুখে তাহার সেই 
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পাশব সন্থ্প 1 অগিরে ছিন্নতি্ন হইয়া গেল, অচিরে তাহার অপীম পানের নর 
প্রারশ্িত্ব বিহিত হইল । 

পৈশাচিক কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পাঁষগুদিগের কঠোরহাদতার শাডডিবধান হওয়া 
দুরে থাকুক বরং তাহাতে তাহার কঠোর ভাব দ্বিগুণতর প্রবর্ধিত হইয়া উঠে। ভীরু ও 
কাপুরুষের ্তায় অতি জঘন্য উপায় অবলম্বন পূর্বক তারতের ছুইটা প্রধান হিন্দুনরপতির 
হৃদয়শোণিতে স্বহস্ত কলক্কিত করিয়া নরপিশাচ আরঙ্গজীবের পাষাণহৃদয় অণুমাত্র শাস্ত 
হইল না। রাক্ষন দেই লোমহর্যণ কাণ্ডের অভিনয় করিয়াই নিরপরাধ যশৌবস্তসিংহের 
নিঃসহায় শিশুপুত্রদিগকে অবরুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল এবং যাহাঁতে সেই সন্কর 
শীদ্ৰ সিদ্ধ হয়, তছুপষোগী আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সে পৈশাচিক সঙ্বল্প 

সিদ্ধ হইল না; কেননা রাঠোরনৃপতির সৈন্ঘসামন্তগণ তথ্িষয় জানিতে পারিল এবং 
উপযুক্ত উপায় অবলম্বন পূর্বক শিশুকুমারদিগকে সকল প্রকার বিশ্ব ও বিপদ হইতে 
দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার জন্ত সর্বতোভাবে সতর্ক হইয়া উঠিল। তাহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় 
ধারণা হইয়াছিল যে, অতি কঠোর উদ্যম ও আত্মোৎসর্গ না করিলে রাঠোররাজের 
বিধবা মহিষী ও অনাথ পুত্রদিগকে দুর্ধর্ষ মোগলের ভীষণ কবল হইতে রক্ষা করিতে 
পারিবে না । সুতরাং তাহারা তছুপযোগী বিশেষ আয়োজনও করিয়াছিল । | 

মারবার-রাজ যশোবন্তসিংহের অনেকগুলি পুক্র সঞ্জাত হইয়াছিল, তন্মধ্যে জ্যোষ্ঠের 
নীম অজিত । যে সময়ে মহারাজ যশোবস্তসিংহ পাষণ্ড আরঙ্গজীবের প্রচণ্ড বিদ্বেষানলে 

পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইয়া গেলেন, তখন অজিত নিতান্ত অল্পবয়স্ক; তথাপি তাহার মাত! 
মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, তাহাকেই মারবারের সিংহাসনে স্থাপন করিয়! স্বয়ং 
রাজকীয় সমস্ত কার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। সেই আশ হৃদয়ে পোষণ করিয়াই রাজমহিষী 
হৃদয়নাথের অন্থুগমন করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিধাতার কঠোর বিধানান্সারে 

তাহার মনের আশা মনোমধ্যেই লয়প্রীপ্ত হইল। প্রীণপতির কঠোর শোকানল অবহেল! 
করিতে না করিতে আবার কঠোরতর পুক্রশৌকে বুঝি নিপীড়িত হইতে হয়! যে 

পুত্রের জন্ তিনি স্বামীর বিষম শৌকশেল হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন, সে পুত্রধনে 

কি যথার্থ ই বঞ্চিত হইতে হইবে? নির্দয় বিধাতা কি আরও নির্দয় হইবেন? অজিত- 
জননী নানাপ্রকার চিন্তায় আকুল হইলেন। অবশেষে উপায়ান্তর ন৷ দেখিয়৷ তিনি 

রাণ! রাজসিংহের শরণার্থিনী হইলেন। তিনি শিশোদীয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেম । 

এক্ষণে সেই শিশোদীয়কুলের একমাত্র রক্ষক বীরবর রাণা রাজসিংহের আশ্রয়চ্ছায়াতলে 
বিরাম লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার নিকট অতি ত্বরায় দূত প্রেরণ কন্ধিযেন। : 
বাণ রাজসিংহ সাহ্সাদে তাহার প্রস্তাবে 'সম্মত হইলেন এবং শিশু রাজকুমারদিগকে 

মিবারে আমন্ত্রণ করিয়া! তীঁহাদিগের. বাসৌপযোগী উপযুক্ত বাসভবন নির্দেশ করিয়া 

দিলেন। রাণার আমন্ত্রণপত্র প্রাপ্ত হইয়া অজিতসিংহ সার্দেক দবিশত পরাক্রাস্ত 
মাঘপূতসৈনিক সমভিব্যাহারে মিবারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আরাবল্ী-শৈবমালার 
হম গিরিবত্তের মধ্য দিয়া তাহারা সকলে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সমস্নে সেই 
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কূটগ্রিরিপথের একপার্থ হইতে পঞ্চ সহজ মোগলসৈন্য তাঁড়িতবেগে বহির্গত হইয়া 
তাহাদদিগের সকলকে পরিবেষ্টন করিল এবং অজিতসিংহকে কাড়িয়া লইতে উদ্যোগ 
করিল। ছুরাচার মোগলটসন্তগণের এতাদৃশ ছুরাচরণ দেখিয়! রাঠোর-রাজের সৈনিকগণ 
ক্রোধ ও জিঘাংসায় একবারে উন্বত্তপ্রায় হইয়া উঠিল এবং আপনাপন অসি উদ্যত 
করিয়া শক্রুদিগকে আক্রমণ করিল। সেই সন্কীর্ণ গিরিবন্মের অত্যন্তরে রাঠোর ও 
মোগলদলে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। এদিকে রাজকুমার অজিতসিংহ 

আপন শরীররক্ষকদিগের সহিত অবলীলাক্রমে মিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
বিক্রমশালী রাঠোর বীরগণকর্তৃক প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে যবনগণ আর অজিতের অনুসরণ 
করিতে পারে নাই। | 

রাজকুমার অজিতসিংহ মিবারে উপস্থিত হইলেন; রা! রাজসিংহ তখন তাহাকে 
সাদরে ও সমধিক সম্মানসহকারে গ্রহণ করিয়া! তাহার বাসার্থে কৈলবা-জনপদ নির্ধারিত 
করিয়া দিলেন । ছূর্াদাস নামক জটনক সাহসিক রাজপুতবীর তাহার রক্ষণাবেক্ষণে 
নিষুক্ত হইলেন। সেই বিক্রীস্ত রাজপুতবীরের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ষেই কৈলবা- 
প্রদেশে পরমন্থখে বাস করিতে লাগিলেন । এদিকে তদীয় জননী স্বীয় মারবার-রাজ্যে 
প্রতিগত হুইয়। বিশ্বাসঘাতক যবন-রাজের আততায়িতার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান 
করিবার জন্ত স্যোগ ও সুবিধার অনুসন্ধান্নে নিবিষ্টমনে নিরত হইলেন । যে দারুণ 
প্রতিশোধ-পিপাসা তীহার হৃদয়ে জাগরুক ছিল, তাহার শাস্তিবিধান করিবার জন্য 
তিনি একটা গুরুতর ব্যাপারে হস্তার্পণ করিলেন ;--সে গুরুতর ব্যাপার আর কিছুই 

নছে। _রাজবারার প্রধান প্রধান রাজপুতনৃপতির মধ্যে পরস্পরের একতাবন্ধন। মহিষী 

এই গুরুতর কার্য সংসাধন করিতে অনেক পরিমাণে সঙ্গম হইলেন। অচিরে মিবার/ 
মারবার ও অস্বর একত্রে এক অভিন্ন সহানুভূতি-্থত্রে আবদ্ধ হইয়া ছুদ্ধর্য যবনরাজের 
বিরুদ্ধে কঠোর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এরূপ মহছুদ্েশ্র-মাধনের 
জন্য রাঁজপুতক্ষমতার এরূপ সুন্দর সমীকরণ ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এরূপ একতাবন্ধন দীর্ঘকাল রহিল না। আবার সেই শিশোদীয়, রাঠোর 
ও কুশাবহে পূর্ববৎ বিদ্বেষভাব অল্নকালের মধ্যে পুনরুদ্দীপিত হইয়াছিল । নেরূগ 

একতাৰন্ধন যদি অন্যুন এক শতাবী ব্যাপিয়া অব্যাপন্ন থাকিত, ধদি সেই একীতৃত 
অবস্থায় থাকিয়া! তাহারা আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে 
ভারতের ছুঃখনিশ! প্রভাত হইত, ভারতের রাজমুকুট যবনশির হইতে অস্তরিত হইয়! 
আবার হিন্দুশিরে স্থাপিত হইত। | 

রাজধর্শা-বিগর্হিত পথে বিচরণ পূর্বক অপ্যাচার ও প্রজ্াপীড়নের পরাকা্ঠা 
প্রদর্শন করি! নিষ্ঠর মোগলসভ্রাট যে অসহুদ্েশ্তে পরমবিশ্বস্ত ছুইটা রাজপুত নৃপতির 
সংহার সাধন করিলেন, সে পৈশাচিক উদ্দেস্ত অত্যন্প সময়ের মধ্যেই সাধন করিতে 
মক্ষম হইলেন। _কেনুরা ভীহারাই তাহার কণ্কন্বরূপ ছিলেন। এক্ষণে সেই উদ পিপাগ লী 

কৃত হইল) সুতরাং তিনি নিঃশঙ্কতাবে আপন হ্যতীষ্ট সাধন করিতে 



মিবার। ৩৮১ 

যক্ববান হইলেন। কিন্তু তিনি নির্কিরোধে তাহা সম্পাদন করিতে পারেন নাই। 

ইহাতে একজন ত্েজস্বী বীরনৃপতি তাহার পথে আবার ঘোরতর প্রতিরোধ স্থাপন 

করিয়াছিলেন ।--সে তেজস্বী বীরনৃপতি_মহারাণা রাজসিংহ। আরঙ্গজীব আপনাকে 
নিষণ্টক জানিয়ী যখন সেই জঘন্ত “মুণকর” স্থাপন করিলেন, যখন কঠোর করভারে 
নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ হাহাকার রবে অবিরাম আর্তনাদ করিতে 

আরস্ত করিল) তখন বীরবর রাজসিংহের হদয়ে এই গভীর প্রশ্নের উদয় হইল ;_-তিনি 

ভাবিলেন “ভীম্ব-কর্ণভীমাজ্জুনের মাতৃভূমি কি আজি নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছেন, অথবা 
বিধাতা এই পাষণ্ড মৌগলকে অমর করিয়া ভবধামে প্রেরণ করিয়াছেন ?_ না, তাহা ত 
কখনই হইতে পারে না। যবনের দাসত্বনিগড়ে হতভাগ্য আর্ধ্যসন্তানগণ ত অনেক 

দিবসাবধি আবদ্ধ রহিয়াছেন, অনেক অত্যাচারী মুসলমান ত শমনবিক্রমে ভারতের 
অদৃ্ঠচক্র নিয়ন করিয়! চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কৈ কেহই ত এরূপ কঠোরতম অত্যাচার 
করে নাই! ভারতসস্তানগণ কি কঠোরতম অত্যাচার অম্নানবদনে সহা করিবে ?” এইরূপ 
চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তিনি দেই জবন্ত মুণ্ডকরস্থাপনের প্রতিবাদ করিতে 

কতমঙ্কল্প হইলেন এবং বিকট, তেজন্থিনী অথচ ভাবমর়ী ভাষায় একখানি সুদীর্ঘ পত্র 

লিথিয়া সেই সঙ্কল্প সাধন করিলেন। সে পত্রখানিকে বিশ্ব-প্রেমিকতা, মাঁনবহিতৈষণ! 
ও উদারনীতির জলস্ত উদাহরণ, বলা যাইতে পারে। এ স্থুবিশাল মানবনংসারে সেরূপ 

আর একখানি পত্রিকা আর কাহারও লেখনী হইতে আর কখনও বিনির্গত হইয়াছে 
কিনা, সন্দেহ। বস্ততঃ তাহার যেস্থল পাঠ করা যায়, সেই স্থলেই রাণা রাঁজসিংহের 
অনুপম লিপিচাতুর্ষে বিমোহিত হইতে হয় *। 

* নুপ্রসিদ্ধ অন্মবকর্তৃক এই পত্র সর্বপ্রথম যুরোপে প্রকাশিত হয়; কিন্তু ছুঃখের বিষয় তিনি ত্রমবশতঃ 

ইহাকে মারবার-রাজ যশোবস্তনিংহের লিখিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মহাত্ম! টড. সাহেব বলেন 
“এ পত্র যশোবস্তসিংহের কখনই হইতে পারে না; কেনন। ইহাতে যে “মুণও্কর”-স্থাপনের বৃত্বান্ত প্রকটিত 

রহিয়াছে, তাহ! তাহার জীবদ্দশায় প্রচনিত হয় নাই। বিশেষতঃ এই পত্রমধ্যে একন্থলে যে রামসিংহের 

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যশোবস্তের মমসাময়িক মহারাজ জয়সিংহের উত্তরাধিকারী এবং মারবার- 

রাজের মৃতার এক বৎসর পরে পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন।”* অতএব সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে ধে, 
মহারাণা রাজনিংহ কর্তৃক উক্ত তেজদ্বিনী পত্রিকা লিখিত এবং প্রেরিত হইয়াছিল। টড, মহোদয় আরও বলেন 

যে, “আমার মুন্সী উদয়পুরে এই পত্রের একখানি মৌলিক অনুলিপি পাইফ্কাছিল, তাহাতে ইহ! যথার্থই 
রাজসিংহেরই লিখিত বলির নির্দিষ্ট আছে ।” কেননা উক্ত অন্ুলিপির শীর্ষস্থলেই লিখিত আছে “মহারাণ! 

শীল শ্রীরাজদিংহ সকাশাৎ আরঙ্গজীব সমীপে পত্র ।” এক্ষণে ইহার যথাযথ অনুবাদ নিয়ে প্রকটিত হইল। 

“সব্বশকিম।ন্ জগৎগাতার অনন্ত মহিম! এবং চন্্রস্যধৎ প্রতাক্ষ আপনার দাক্ষিণা সর্ব্তোভাবে ধন্য ও 
প্রশংসনীয়। ভবদীয় মঙ্গলাভিলাধী এ অধীন আপনার মহিমাময় সকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িয়াছে বটে, 

কিন্তু তাহা বলিয়া রাজভক্ত ও বর্তবাপরায়ণ বাতির অবশ্তপালনীয় কাধ্যসাধনে মুহুর্তের জন্তও অনুতস্থক 
নহে। আমার কান্তিক ইচ্ছা যে, হিনুস্থানের সকল প্রদেশের, সফল জনপদের নৃপতি, সন্তান ব্যক্তি, 

মির্জা, রাজা ও রায় ) ইরাপ, তুরাণ, রুম ও শাবনের অধিপতিগণ ) সপ্তত্বীপবামী এবং জল ও স্থলপথগামী 

সকল ব্যক্তিই হখসম্দ্ধি বদ্ধিত হউক। সাধামত সে ইচ্ছার চরিভার্থতা সাধন করিতে আমি ক্রি করি, 
নাই। আমার একপ প্রসক্তি কাহারও অবিদিত নাই ; এবং মহছিমার্দবের প্রশস্ত হৃদয়ও তৎসম্বন্ধে অপুযারর 

শঙ্গেহ গোষণ করিতে পারে না। এক্ষণে আমার ূর্র্বসেধা এবং তবদীয় পুর্বাদেশের বিষয় চিন্তা করিয়া জমি 



৩৮২ রাজস্থান । 

এই তেজস্থিনী পত্রিকা আরঙ্গজীবের জলন্ত ক্রোধানলে দ্বতাছুতি প্রদান করিল। 

জ্ষপনগরের রাঁজহৃহিতা প্রভাবতীকে হরণ করিয়া! রাণা রাজসিংই ছুরত্ত আরঙজীবের 
ন্তর্নিগৃহিত রোযানল উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই উদ্দীপিত রোষবহ্নি আবার 
রাজকুমার অজিতসিংহের আশ্রয়দাননিবন্ধন দ্বিগুণতর প্রবর্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্ত 
আজি এই তীব্র প্রাতিবাদপূর্ণ দীর্ঘ পত্রপাঠ করিয়া সর্মাট সে ক্রোধানল আর সম্বরণ করিয়া 
রাখিতে পারিলেন ন1) কেননা তাহার সেই প্রচণ্ড রোষানল নিদারুণ জিঘাংসার 
সহযোগে একবারে অসহা হইয়া উঠিম্নাছিল। এক্ষণে সেই প্রচণ্ড রোষানল গার 
জিঘাংদার তৃষ্তিবিধান করিবার জন্ত মিবারভূমিকে আক্রমণ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন 

এবং অচিরে এক ভয়াবহ সংগ্রামের আয়োজন করিতে আদেশ প্রদ্দান করিলেন। অন্ন 

রাজচিত্তকে এরূপ কতকগুলি বিষয়ের প্রন্তি আকর্ষণ করিতেছি, যে কল বিষয়ে আপামর সাধারণের হুমঙ্্ল 

অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। 

£অবগত হইলাম যে, আপনার এ হিতাকাজ্ী অধীনজনের প্রতিকুলে মহিমান্থিতের কতকগুলি বন্কপ্- 
সাধনার্থ বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে ; আরও গুনিলাম যে, শুন্য রাঁজকোষের পরিপূরণার্থ আপনি একটা কর 

আদায় করিতে অনুমতি দিয়াছেন । ্ 
“মহারজের অবধান করিতে অনুমতি হউক যে, আপনার পূর্বপুরুষ স্বর্গসিংহাসনস্থ জিলাল-উল দীন 

আকবর কল জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের লোককে পুজ্রবৎ পালন করিয়! দ্বিপধ/শৎ বৎসর ম্যায় ও 

অপক্ষপাতিতার সহিত নিষ্বণ্টকে নায্রাঙ্গোর শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। ইঈশার অথবা মুসার 

জায়ুদের অথবা মহম্মদের--ফলত ধাঁহারই ধর্ধানুগামী হউক না, তাহার অভিন্ন নয়নসমক্ষে সকলেই সমান 

আদর ও স্ুখম্বাচ্ছন্দা প্রাপ্ত হইর়।ছিল। €য ধারীয়ান সম্প্রদায় জড় প্রকৃতির নিতান্বে অবিশ্বাস করে; 

অথবা যাহায়্া বলিয়! থাকে যে, এই বিশ্বত্রক্ধ/্ড দৈববশাৎ আপনি উদ্ভূত হইয়াছে ; তাহারাই হউক অথবা 

ব্রাহ্মণই হউন, সকলেই সমভাবে তাহার অনুগ্রহ ও আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই নিরপেক্ষ আচরণ ও 
অভেদ ভাবের প্রতিদানম্বরূপ ডাহার কৃতজ্ঞ প্রজাবর্গ তাহাকে “গদৃণ্তর” আখ্যা! দান করিয়াছিলেন। 

“যে মহিমান্থিত.মহম্মদ সুর-উল-দীন জাহাঙির এক্ষণে স্বর্গরাজ্য বাস করিতেছেন, তিনি স্বাবিংশতিবর্ষ 
ব্যাপিয়। শ্বীয় প্রজাকুলের শিরে!দেশে আশ্রয়চ্ছত্রের হুত্নিপ্ধ ছায়! বিস্তার করিয়াছিলেন | যুদ্ধকালে বিপুল 

'বিক্রমসহকারে অসি চালনা এবং মৈত্রীভাবাপন্্র ব্যক্তিদিগের প্রতি সথদৃ় বিশ্বাসস্থাপন করাতেই তিনি 

সর্ধ্ধকার্ে সিদ্ধিলাভ করিতে 'পারিতেন। 

“মহামহিমান্বিত হুপ্রসিদ্ধ শাজিহানগ স্বাত্রিংশঘর্ধব্যাপি শাস্তি ও মঙ্গলময় রাজা ভোগ পূর্বক গরম 

ধর্মপরায়ণতা ও দয়াদাক্ষিশ্যের হ্থমহৎ পুরস্কারদ্বরূপ অনস্ত বশে!গৌরব অর্জন করিয়া আজি অনন্তস্থথের 
ধামে অবস্থিতি করিতেছেন। 

“আপনার পূর্বপুরুষদিগের হৃদয়ভাব এইরূপই হিতৈষণ! ও হিতা ুষ্ঠানে বাপৃত ছিল। এই মহতী ও 
মঙ্গলময়ী প্রবৃতিষ্বারা অনুদিন পরিচালিত হইতেন বলিয়া, ভাহার! যেদেশে পদার্পণ করিতেন, সেই দেশেই 
ঠাহাদের ভগ্রে অগ্রে জয় ওঞ্|ী গমন করিত এবং সেই জন্যই তাহারা অনেক দেশ ও দুর্গ আপনাদের 
শাসনাধীনে আনয়ন করিতে সক্ষম হইঘ্াছিলেন। কিন্ত, মঙ্কারাজ, আপনার রাজোর বিষয় ভাষিয়| দেখুন 
দেখুন আপনার শাসনকালের মধ্যে কণ্ত প্রদেশ ওচুর্গ সা্রাজা হইতে হ্বতন্ত্র হইয়1 পড়িয়াছেত কত দিন দিন 

গড়িতেছে। আবার যখন রাজ্যের সর্বন্তই লুনওসর্কেবোৎসাঙগন ভীমবিক্রমের সহিত প্রাছুতূততি হইয়! উঠিতেছে, 
তখন নিশ্চয়ই আরও রাজ্াক্ষয় হইবে, মোগলসাস্াজ্য আরও অধিক পরিমাণে ক্ষয়িত হইয়া পড়িবে। আপনার 

চক্ষুসমক্ষে আপনার প্রজাবৃজ্দ পদতলে কঠোররাপে বিদলিত হইতেছে, সাগ্রাজোর সমস্ত প্রদেশ সমস্ত জনপদই 
দারিস্্রোর নি়্তম কুপে নিমক্জিত হইয়া পড়িতেছে 7--চারিদিকে হত্যা, নরহতা--প্রজাক্ষয করালবদন 

কমে ক্রমে বাদিত করিতেছে ?-_বিদ্র ও বিপদরাশি ক্রমে ক্রমে খনীতৃত হইয়া উঠিতেছে ! মহারার 
ভাবিয়া দখুন, যেখন দৈস্ত ও দারিজ্র্য রাজ্যেশবর এবং রাজপুল্রক্ঈপের আবাদতবনকেও ' আক্রমণ বরিয়াছে। 



মিবার। ৩৮৩ 

দিবমের মধ্যেই তাহার আদেশ প্রতিপালিত হইল *। কিন্ত সেই ভীষণ সমরকাণ্ের 

অভিনয় করিবার জন্য যে বিপুল আয়োজন হইল, তাহার বিষয় অবগত হইলে সহসা 
প্রতীতি জন্মে যে, সম্রাট যেন কোন দোর্দও প্রতাপান্বিত নরপতির রাজ্য জয় করিবার 

উদ্দেন্তে সেই বিপুল সমরদ্যোগের আয়োজন করিয়াছিলেন । কিন্তু যে রাজসিংহ আব্মি 
এক প্রকার নিঃসন্বল ) ভাগ্যদোষে"পিতৃপুরুষদিগের অনীম গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়া 

তখন তাহার অধীন সামস্ত ও সর্দারগণপের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইতে পাঁরে ! সৈনিক ও দেনানীগণের 

হবায়ে হখ নাই--সস্তোষ নাই, সকলেই নিরন্তর নান! বিষয়ের অভিযোগে নিরত; রাজ্যের বণিকবৃন্দ ও 
মুসলমানগণ অনন্ত) হিলুগণ দীনহীন, নিংসম্বল--নিরবলঘ্ব ; এবং অসংখা মানব এরূপ হীনদশায 
আপতিত, যে কষ্টেপ্রে্টে শুদ্ধ একবেলা মাত্র আহার সংযোক্না করিতে পারিতেছে ; কিন্তু, কি ছূর্ভাগ্য, 
নিশাভাগে পানভোজনাভাবে ক্ষুৎপিপানায় নিদারুণ নিগীড়িত হইয়া কঠোর ক্রোধ ও নৈরাগ্ঠের ভয়ে নিরস্তর 
শিরে করাধাত পূর্বক রোদন করিতেছে! 

“যে জাতি এরূপ শে।চনীয় হীনদশাপন্ন, তাহাদের শোণিত শোষণ করিয়া, অস্থিমজ্জা লিঙ্পিই্ট করিয়া 
যেনৃপতি তাহাদিগকে ছুর্বহ করতারে নিপীড়িত করেন, সে নৃপতির সম্মানমধ্যাদা কিরূপে সংরক্ষিত 

হইতে পারে? ভক্তের এই শোচনীয় অবস্থায় ভারতের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রাত্ত পরধান্ত সমগ্র দেশ 
উচ্চকঠ্ঠে বলিতেছে যে, “হিন্দস্থানের অধিপতি সম্রাট আরঙ্গজীব দরিদ্র নিঃসম্বল হিন্দু যোগীর প্রতি 

হিংসা করিয়! ব্রাহ্মণ, পানোর, যোগী, বৈরাগী, সন্্যানীদিগেরও নিকট হইতে কর আদান করিবেনঃ 

এমন কি তৈমুরীয়। উচ্টিবংশের মহৎ সম্মানগৌরবের প্রতি উপেক্ষা করিয়া বনবানী নিরীহ তপস্বীরও 

উপর আপন ক্ষমতা পরিচালন! করিয়া থাকেন!” যে নকল পুস্তক পবিত্র ও উ্শীভাবাপন্ন বলিয়া 

প্রসিদ্ধ, যদাপি তৎসমূহের প্রতি মহিমান্বিতের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাহা পাঠ করিয়। 

নিশ্য়ই আপনি এই শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন যে, ঈশ্বর সমগ্র মানবনমাজেরই ঈখর, শুদ্ধ একমাত্র 

মুনলমানদিগের ঈশ্বর নছেন। পৌত্তলিক ও ইসলামধর্্মাবলম্বী মকলই তাহার চক্ষে সমান। বণ 

বিভেদ তাহারই বিধানাহ্ুনারে সমুস্তত । তিনিই জীবের জীবনদাতী। আপনাদিগের যে উপাসনামনিরে 

তাহার নামে ভ্তবন্তোত্র উদগীত হইয়া থাকে, এবং পৌত্বলিকদিগের যে'পূজাগৃহে শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিত হইয়| 
থাকে, সেই সর্ধত্রই সর্ববনিয়ন্ত। জগদীশ্বরই পুজার বন্ত। ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিবর্গের ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের 
নিন! করিলে সেই সর্ধশক্কিমান জগৎপাতারই ইচ্ছাকে তাচ্ছিল্য করা হয়। আমরা যদি একখানি 

চিত্রকে বিকৃত করিয়া ফেলি, তাহা হইলে সচরাচর সেই চিত্রকরেই বিরাগভাজন হই। এতৎ সম্বন্ধে 
কৰি যথার্থই বলিয়াছেন «“দৈবীক্ষমতার বিবিধ কাধ্যকলাপের অবমাননা বা দোধানুসন্ধান, করিতে কখনও 

অগ্রসর হইও ন1।৮ 

“পরিশেষে সারকথাঁ, হিন্দুদিগের নিকট হইতে আপনি যে কর দাওয়। করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ স্যায় 
বিগ্রঞ্িত। হিতৈবিণী নীতির অনুসারে বিচার করিয়! দেখিতে গেলে নিশ্চয়ই প্রতীত হইবে যে, ইহা যেরূপ 

ঠায়বিগর্হিত, সেইরূপ অভূতপূর্ব । ইহাতে দেশ নিশ্চয়ই দীনহীন হইয়া গড়িবে। অপিচ ইহা 
একটা নৃতন সৃষ্টি। ইহাতে ভারতবর্ষায় চিরভ্তনী শাসননীতির ব্যভিচার হইবে। ভাল, যদি 
আপনার স্বধর্মানুরাগিতার অন্ুরোধেই আপনি এই নববিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহা হইলে স্ভায়মত 

সর্বপ্রথম রাজা রামসিংহের উপর তাহা স্থাপন করা কর্তব্য; কেনন। তিনিই অধুনা নমগ্র হিন্গুসমাজের 
পরধানপুরুষ বলিয়! সম্মানিত হইয়। থাকেন। তাহার পর আপনার এই হিতৈষীকে শ্মরণ করিবেন, 
দেখিবেন ইহার সম্মুখীন হইতে আপনার শ্বল্পতর কষ্ট হইবে। কিন্তু নিরীহ পিপীলিক! ও মক্ষিকাদিগকে 

স্তর! দেওয়। একজন বীর অথব। সদাশয় পুরুষের সম্পূর্ণ অযোগ্য । ইহ সামান্য আশ্চধ্যের বিষয় নহে 

যে, আপনার মস্ীবর্গ আপনাকে সত্য ও সম্মানের সুত্র শিক্ষা দিতে অবহেলা করিয়াছে ।” 

খর প্রভাবতীর হরপ-বিবরণ আরঙ্গজীবের জীবনী মধ্যে প্রকটিত নাই) ক্ন্ন! ছা টা জর 
গ্রকটিত করিতে তিনি নিষেধ কারয়াছিনেন। 1. ৯ ৃ 



৩৮৪ রাজস্থান। 

ধিনি আজি বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে একজন সামান্য জমিদার * মাত্র; সেই স্থবিস্তৃত 
সাআাজ্যের সহিত তুলনায় ধাহার রাজ্য একটা কণিকা বলিয়া গণনীয় ; আজি রোযোমনন্ত 
আরঙ্গজীব তাহাকে দমন করিবার জন্য সেই বিপুল আয়োজন করিলেন। প্রধানতম 
সেনাপতিকে নিকটে আহ্বান করিয়৷ তিনি সদর্পে বলিলেন “আমার সামাজ্যের যেখানে 

যত সৈম্ত আছে, সকলকে একত্রিত করিয়া এরূপ একটা প্রচণ্ড দলের স্থষ্টি কর, যেন তাহা 
সম্পূর্ণ অজেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে।* সম্রাটের আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র 
স্থবিশাল মোগল সাআজ্যের যেখানে যত সৈশ্তসামস্ত ও সেনাপতি ছিল, সকলেই সঙ্জাটের 
অর্ধচন্রশোভিত বিরাট বিজন্ববৈজয়ন্তীমূলে একত্রে সমবেত হইল। এই প্রচণ্ড 
অনীকিনীর পৃষ্ঠ-পুরণ ও বলবৃদ্ধি করিবার জন্ঠ রাজকুমার* আকবর স্বীয় বঙ্গরাজ্য এবং 

আজিম স্থদুর কাবুলরাজ্য হইতে আহ্ত হইলেন ; এমন কি মোগলসত্রাটের উত্তরাধিকারী 
স্ূলতাঁন মৌজাম মহারাষ্্রসিংহ শিবজির: সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করিয়া এ সুবিশাল 

সেনাদলে যোগদান করিতে আগমন করিলেন । দারুণ রোষাবিষ্ট ও জিঘাংস্থ আরঙ্গজীব 
এই প্রচণ্ড অক্ষৌহিণী + লইয়া সদর্পে মিবাররাজ্যে প্রবেশ করিলেন । উচ্ছ সিত সাঁগরবং 

সেই অসীম মোগলফেনার বিকট বুংহন ও কৌলাহলধবনি দূর হইতে রাণা রাজমিংহের 
কর্ণগোচর হইল। অমনি তাহার বীরহদয় ঘোরতর উৎসাহে প্রোসাহিত হইয়া উঠিল। 
বিকট তেজস্থিনী ভাষায় আপন. অধিগত সামন্ত ও সর্দারদিগকে উন্মাপিত করিয়া তিনি 
বলদর্পিত মোগলের রণকণড,য়ন দুর করিবার জন্ত সকলকে সঙ্জিত হইতে আদেশ 
করিলেন এবং আপন সেনাবলের স্বল্নতা-নিবন্ধন গিহেনাটবীরগণের চিরন্তনী প্রথার 

অন্থুকরণ পূর্বক সদলে গিরিপ্রাকারের মধ্যদেশে উপযুক্ত স্থলসমূহে শিশোদীয় বীরদিগকে 
রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । সেই সঙ্গে মিবারের প্রজাবৃন্দ নিয়প্রদেশস্থ জনস্থান 

ভূভাগ সমূহ পরিত্যাগ করি ছূর্ভেদ্য আরাবল্লির শৈলনিলয়ের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে লাগিল। এইরূপে মিবারের নিম্নভূমি সকল এক প্রকার বিজন হইয়া পড়িল। 
ছুরন্ত মোগল সম্রাট সেই পরিত্যক্ত জনহীন প্রদেশে পতিত হইয়া অচিরে তাহা হস্তগত 

করিয়া লইলেন। এইরূপে চিতোর, মগুলগড়, মুন্দিসর, জীরণ ও অন্যান্য ছূর্গ অল্ 
সময়ের মগ্যেই মোগলের করতলে পতিত হইল। অমনি মোগল সম্রাট উক্ত জিত দুর্গ 

সমূহে মোগলসেনা স্থাপিত করিতে লাগিলেন এবং রাজপুতবীর রাণা রাজসিংহকে 
আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে আরাবন্লির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে কৃত প্রতিজ্ঞ হইলেন । 

* আরঙ্গজীব ও তর্দীয় উত্তরাধিকারিগণ রাজপুত নৃপতিদিগকে "জমিদার" বলিয়্াই অভ্যর্থন| 

করিতেন! | ক ্ 

+ সহাত্ব। ট্ সাহেব বলেন যে, মোগল সপ্াটগণ যেরূপ কামান বাবহার করিতেন, যূরোপে দেরগ 
কামান আদৌ ছিল না। কথিত আছে, কাশি র.যাত্রাকালে সত্তরটী বৃহত্বন, ঘোটকবাহা ষাটটা বৃহৎ এবং 

উ্নঝাহা তিনশত ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র কামান নআাটের সমভিব্যাহারে বাহিত হইয়াছিল । পডিতবর বর্ণিয়র স্বচক্ষে 
এহ বৃহতী যুদ্ধলঙ্জ! দেখিয়। বর্ণন করিয়। গিয়াছেন | ্ 



মিবার। ৩৮৫ 

এই ভয়াবহ মহাসংগ্রামে দূর্দান্ত যবনদিগের প্রচণ্ড পদভরে সমস্ত মিবারডূমি কম্পিত 
হইতে লাগিল। তাহাদিগের ঘোর অত্যাচারে হিন্দুগণ নিদারুণ উৎপীড়িত হইয়া 
ভয্াকুল হৃদয়ে চারিদিকে গলায়ন করিতে আরস্ত করিল। রাণা! রাজসিংহ বুঝিতে পারিলেন 

থে, এ প্রচণ্ড মংঘর্ষে শুদ্ধ শিশোদীয়কুলের রাজ্য ও গৌরবদন্তরম বিপযন নহে, গরস্ত 
ইহাতে সমগ্র রাজপুতজ্জাতির সনাতন ধর্ম ও চিরন্তন সংস্থার পর্যন্ত ব্যাহত হইবার 
উপক্রম হইয়াছে । যে পবিত্র ধর্মকে দূর্দর্য শ্্েচ্ছদিগের অপবিত্র গ্রাস হইতে অব্যাহত 

রাখিবার জন্য তাহার পূর্বপুরুষগণ অম্লানবদনে আপনাদিগের হৃদয়শৌপিত দান 

করিয়াছেন ; আজি শুদ্ধ সেই পবিত্র সনাতন ধর্ম নহে, এমন কি রাজপুতের জীবনের 

জীবন-স্বরূপিনী রাজপুতমহিলাগণের স্বর্গীয় সতীত্বরত্ব পর্যান্ত পাঁপিষ্ঠ বন কর্তৃক 
আক্রান্ত হইতে চলিল, ইহাতে কি রাজপুতগণ নিব্বীর্ধ্য ও নিংম্পৃহের ন্যায় নিশিস্তভাবে 

গহে অবস্থিতি করিতে পারেন ? ধাহাদিগের শিষ্টাচারের স্বপ্লমাত্র ব্যত্যয় হইলে 
তাহাদিগের হৃদয়ে সহস্র বজ্রানল গ্রজলিত হইয়| উঠে, শ্লেচ্ছদিগের পাপম্পর্শ হইতে রক্ষা 
করিবার জন্য ধাহাদিগকে তাহারা স্বহস্তে বধ অথবা জলন্ত অনলকুণ্ডে দগ্ধ করিতেও 

কুষ্টিত হয়েন না, আজি সেই ক্ষত্রিয় রমণীগণ চক্ষের উপর পাপাচারী যবনকর্তৃক কলঙ্কিত 

হইবে, দেহে প্রাণ থাকিতে কোন্ রাজপুত তাহ! সহ করিতে পারিবেন 1--কেহই নহে 
কেহই পারিবে না। সেই জন্য দূর্দান্ত আরঙ্গজীবের এই ভীষণ আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিতে ৃঢগ্রতিজ্ঞ হইয়া দকল রাজপুতবীরই বীরকেশরী রাজসিংহের পতাকামূলে 
দলে দলে একত্রিত হইতে লাগিল। এমন কি মিবারের গশ্চিমপ্রান্তস্থিত অরণ্যচারী 
আদিম “পলিন্দ ও পলিপৎগণ * পর্যন্তও সহস্র শরশরাসন ধারণ করিয়া 

হিন্ুপতির সম্মানগৌরৰ রক্ষা করিবার জন্য” উন্মত্বহ্ধদয়ে মিবারের লোহিত বিজয়- 
বৈজয়্তীর চতুর্দিকে সমবেত হইল। আজি অনেক দিনের পর বীরসিংহ বাগ্লারাওলের 
গ্চ্ড “ছেঙ্গি” ভীমদর্পের মহিত গিছ্লোট নৃপতির মস্তকোপরি সমুদ্যত হইল। তাহার, 
রক্তাভ জলন্ত জ্যোতিদর্শনে ঘোরতর প্রোৎসাহিত হইয়া! সমবেত রাজপুত সৈনিকগণ 

ভীমগম্ভীর রবে জয়নাদ করিয়া] উঠিল। সেই প্রচণ্ড জয়নিনাদ আরাবল্লির শৃঙ্গে শৃঙ্ষে 
প্রতিহত এবং কনরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়া দুরে প্রবাহিত হইল) মোগলসেনা 

“আল! হো আকবর» রবে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। এইরূপে হিন্দু ও মোগল 
সৈনিকগণ ঘোরতর উৎসাহিত হইয়া পরস্পরের সম্ুখীন হইবার জন্য পরম্পরের দিকে 

অগ্রসর হইতে লাগিল! 
তদনত্তর রাণা রাজসিংহ আপনার নেই সমবেত সৈনিকমগুণীকে তিনভাঁগে বিভক্ত 

করিয়া! উপযুক্ত অধিনায়কের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করিলেন। জোোষ্ঠ রাজকুমার 
জয়সিংহ সদলে আরাবল্লির শিখরদেশে অবস্থিত থাকিয়া! সান্থুমানের উপরিভাগে এরূপ 

* ততপ্রদেশের চলিত ভাষায় উক্ত গিরিবত্ত্র দমুহ পলন[মে অভিহিত হইয়। খাকে। সেই জন্য সেই 

বসন্ত পর্ববতপ্রদেশের অধীখরগণের নাম পণেক্প বাপলিপতি। 



৩৮৬ রাজস্থান 

কৌশলের সহিত সেনাদল সজ্জিত করিয়া রাখিলেন যে, তদ্দারা' শক্রকুলের আক্রমণ 
উভয়দিক হইতেই প্রতিরুদ্ধ হইতে পারিবে। গুর্জর ও তৎপার্শবর্তী প্রদেশস্থিত 
ভিলদিগের সহিত সম্পর্ক অব্যাহত রাখিবার জন্য রাজকুমার ভীমন্িংহ শৈলরাজির 
পশ্চিমদিক রক্ষা! করিতে লাগিলেন । এদিকে রাগ! স্বয়ং প্রধান সেনাদল লইয়! নাইন 
নামক গিরিবর্ব মধ্যে দণ্ডায়মান রহিলেন। সে স্থল শক্রুর পক্ষে অনাক্রমণীয় বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। উক্ত সন্বটময় প্রদেশের মধ্যে তিনি এরপ স্ুচাক নৈপুণ্য ও কৌশলের 
মহিত স্ীয় প্রচণ্ড বাহিনীকে স্থাপন করিলেন যে, সেই পর্বতপ্রদেশ মধ্যে শক্রকুল প্রবেশ 
করিলেই তিনি চারিদিক হইতেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সক্ষম হইবেন। এইরূপ 
ভাগন্রয়ে*আপন সেনাদল বিভক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ততৎসমুদায়কে সজ্জিত করিয়া! রাপা 

বাজসিংহ উৎকট উৎসাহের সহিত শক্রসেনার পর্বত প্রবেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

সেই নাইন গিরিবর্ত্রে প্রবেশ করিলে ছুদর্য মোগল সম্রাট নিশ্চয়ই সদলে সেই স্থলে 
নিপতিত হইতেন। কিন্তু তাহার সমূহ সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, তিনি দে পথে 
প্রবেশ না করিয়া! তদ্বহিঃস্কিত দোবারি নামক ভিলজনপদে অবাস্থিত হইলেন এবং 

সুচতুর টাইবার খার পরামরীক্থসারে পঞ্চাশৎ সহত্র সৈন্যসমভিব্যাহারে স্বীয় পুত্র 
আকবরকে রাজধানী উদয়পুরের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন । সম্রাট যে প্রদেশে 

সদলে নিবিষ্ট হইলেন, তাহা! রাজধানীর চারিদিকে অগ্ডাকারে অবস্থিত। উদদয়পুরকে 

ইহার মধ্যবিন্দম্বর্প গ্রহণ করিয়া তাহার শীর্ষদেশ হইতে এততপ্রদেশের চতুদ্দিক 
অবলোকন করিলে ইহার অগ্াকার ভাব সম্যক উপলন্ধ হইতে পারিবে। ইহা 

দক্ষিণোত্তরে প্রশস্ত এবং পূর্বপশ্চিমে সন্কীর্ণ। দীর্ঘভাগ প্রীয় চতুর্দশ এবং সন্্ী্ণ 

ভাগ প্রায় একাদশ মাইল হইবে। অত্রভেদী সুবিশাল আরাবল্লির বিরাট গাত্র হইতে 
অমংখ্য শাখা-শৈল বহি্গতি হইয়া এই অগ্ডাকৃতি গিরিপ্রদেশের প্রশস্ত দেহ পরিপুষ্ট 

করিয়াছে । ভূমিতল হইতে এ সকল শ্রাখাশৈলের কোন কোন অংশ ছয়শত 

এবং কোন কোন প্রদেশ আটশত হস্ত উচ্চ। এই সমুচ্চ গিরিপ্রদেশের মধ্যভাগ অসংখ্য 

ক্ষুদ্র দ্র বন ওক্ষীণা গিরিতরঙ্গিনীদ্বারা অলঙ্কৃত। ইহার এক প্প্রান্তে প্রসন্নসলিলা 

পেশোল! সংস্থিত হইয়া এতৎ প্রদেশের সৌনর্ধ্য শতগুণ বদ্ধিত করিয়াছে । সরিৎ" 
সঙ্কলা ও কানন-কুস্তলা এই নিবিড় পর্বতভূমি হইতে বহির্গত হইয়া ইহার পূর্বরতাগস্থিত 
বিস্তৃত জনন্থান-ভূভাগে প্রবেশ করিতে হইলে কেবল তিনটামাত্র গিরিবন্থ প্রাপ্ত 

হওয়া যায়। প্রথমটা "অধিকতর উত্তরে স্থিত; ইহা দৈলবারার পার্থ দিয়া প্রলম্বিত। 
দ্িতীয়টী প্রথম ও তৃতীয়ের মধ্যবর্তী; ইহা পূর্বোক্ত দৌবারির পার্খদেশে স্থাপিত; 
এবং তৃতীয়টা ছৃ্ম চঞ্পনের দিকে বিস্তৃত; এইটার নাম নাইন। রাজসিংহ এই 
নাইন গিরিবর্মেই আপন সেনাদল সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই তিনটা পর্ববতপথের 
ঈ কথিত আছে, শক্তাবৎ সম্প্রদায়ের অধিনায়ক গরিব দাস এই হ্ুচারঃ কৌন বাহির করিযলাহিলেন। " 

আরঙ্গজীবকে সদলে অগ্রসর হইতে দেখিয়। তিনি আপনার দৈন্যমগ্ডলের সনক্ষে যে ০৪৮ নু 

দিয়াছিলেন। সট্টগ্ন্থে তাহা সবিস্তারে বর্নিত আছে। | 



মিবার। | ৩৮৭ 

মধ্যে যেটা সর্বাপেক্ষা অধিক সুগম, সম্রাট সেইটীকেই আশ্রয় করিলেন এবং উদয়সাগর 
সরোবরের অতি সন্গিকটে উক্ত গিরিবন্ত্ের প্রবেশদ্বারের পথভাগে স্বম্ধাবার স্কাঁপন 

করিয়া অবস্থিত রহিলেন। 

জনককর্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজকুমার আকবর পঞ্ধশৎসহজ সৈন্য ডিন 
রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। “জনমাঁনবমাত্রও তীঁহার গতিরোধ করিল 
না। প্রাসাদ, উদ্যান, সরোবর ও দ্বীপনিটয় তাহার নয়নপথে পতিত হইল; কিন্ত 
তন্মধ্যে কুত্রাপি একটামাত্র সজীব পদার্থও বিদ্যমান নাই; সকলই নিস্তব্ধ!” আকবর 

সেনাঁদল স্থাপিত করিলেন। অত্যাচারী শত্রষৈনিকগণের প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষা করিবার জন্য মিবারের প্রজাবৃন্দ যে, গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়। গিরিপ্রদেশে 

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা আঁকবর জানিতেন; সুতরাং তিনি ইহাতে বিশ্মিত 
হইলেন না। আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করিয়া তিনি নিশ্চিন্তভাবে অবস্থিত রহিলেন। 

কিন্ত সেরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে তাহাকে আর অধিকদিন থাকিতে হুইল না; অচিরে 

রাজকুমার জয়সিংহ প্রচণ্ড সিংহবিক্রমে তছ্পরি নিপতিত হইয়া তাহাকে ঘোরতররূপে 

দলিত ও বিভ্রাসিত করিলেন। ভট্টকবি বলেন «কেহ কেহ নেমাজ পড়িতেছিল, 

কেহ কেহ আনন্দভোজে মগ্ন হইয়াছিল এবং কাহারাঁও বা সতরঞ্চ খেলায় নিমগ্ন হইয় 
রহিয়াছিল। ফলতঃ চুরি করিতে আদিয়া তাহার! নিদ্রিত হুইয়। পড়িয়াছিল।” যাহা 
হউক, বীরনন্দন জয়সিংহ অদতর্ক আকবরের উপর পতিত হইয় তাহার সেনাদলকে 
ভীষণ নিষ্ঠরতার সহিত দলিত ও বিতাড়িত করিয়া দিলেন। অনেক যবনসৈনিক 
তাহার উন্মত্ত সৈন্যগণের শাণিত তরবার-মুখে নিপতিত হুইল | অবশিষ্ট সকলে 
ছত্রভঙ্গে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল; বিস্তু নির্গমনের পথ না পাওয়াতে 
রোষ-পরিতপ্ত রাজপুতদ্িগের হস্তে পুনঃপতিত হইতে লাগিল। ওদিকে আকবর 
সম্রাটের নিকট আন্থকুল্য পাইবার আশায় দৌবারি অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা 
করিলেন; কিন্তু রাঁণা রাজসিংহ আপন সেনাদলের কিয়দংশকে সেই মধ্যব্তী 

গিরিবর্ত্বের অভ্যন্তরে চালিত করিয়া সম্রাটতনয়ের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। তখন 

বিপন্ন আকবর আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া গোগুগ্ডার অভ্যন্তর দিয়া মারবার- 

রাজোর বিস্তৃতক্ষেত্রে বহির্গত হইবার উদ্যম করিতে লাগিলেন । কিন্তু তিনি বিপদে 
বিমূঢ় হইয়া চন্দনতরুত্রমে ছূর্বিপাক বিষপাদপের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কুস্থম চয়ন 

করিতে না পারিয়া তীব্র কণ্টকজালে বিজড়িত হইলেন। নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায় 

তিনি যে পথ অবলম্বন করিলেন, তাহা অধিকতর সঙ্কটে পরিপূর্ণ । পার্বত্য ভূমিয়! 

সামন্তগণ সহকারী ভিলসৈন্তগণের সাহায্যে আঁকবরের নির্গমনের পথ রোধ করিয়] 

দণ্ডায়মান রহিল। কেহ কেহ্ সন্বীর্ণ উপত্যকাভূমির উপরিভাগে দারুপ্রাচীর সংস্থাপন 
"পূর্বক উচ্চ অধিত্যকা-গ্রদেশে আরোহণ করিয়া শক্রকুলের উপর শাগিত শরজাল 

ও প্রকাণ্ড প্রকা্ড শিলাখণ্ড বিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। এদিকে রাজকুমার জয়সিংহ 

আকবরের পশ্চাদাগে দণ্ডায়মান হইয়া তীহার প্রতিগ্নমনের পথও কদ্ধ করিয়া. 



৩৮৮ রাজস্থান । 

রহিলেন। এইরূপে চারিদিক হইতেই কঠোর রূপে অবরুদ্ধ হইয়! সআাটতনয় ভীষণতম 
মন্কটে নিপতিত হইলেন! ভিনি যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেই দিক 
হইতেই যেন ভয়ঙ্কর মৃত্যুর নবনব বিভীষিকামরী মুষ্তি নানাপ্রকার ভীতি প্রদর্শন 
করিতে লাগিল। এইরূপ ভীষণতম সঙ্কটে আকবর কতিপয় দিবদ অতি কষ্টে অতিবাহিত 
করিলেন। ক্রমে যতই দিন অতীত হইতে লাগিল,ততই তাহার বিপদরাশি ঘনীভূত 
ও বর্ধিত হইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে কঠোর ছুর্ডিক্ষের বিকট ভ্রকুটি তাহার উপর 

বিক্ষিপ্ত হইল। তখন আত্মরক্ষার উপায়ীস্তর না দেখিয়! জয়সিংহের অনুগ্রহ প্রার্থনা 

করিয়া পাঠাইলেন এবং তীহার মনস্তষ্টি সাধন করিবার জন্য উপস্থিত ধদ্ধবিগ্রহের মূলীভূত 
কারণ পর্য্স্তও নষ্ট করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। উদারহৃদয় জয়সিংহ তাহার বাক্যে বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়া, অধিকন্ত তদীয় ছুর্দণাদর্শনে দয়ার্জ হইয়া সেই সঙ্কট হইতে মুক্তি দান 
করিলেন ; এমন কি তাহাকে ও তাহার হতাবশিষ্ট সৈনাদিগকে পথ দেখাইবার জন্য 
জিলবারার গিরিবর্্ পর্যন্ত কতিপর রক্ষক প্রেরণ করিলেন। সেই রক্ষকগণের 

সাহায্যে নির্গমনের পথ প্রাপ্ত হইয়া সম্রাটতনয় নির্বিদ্বে চিতোরের প্রাকারতলে আশ্রয় 

প্রহণ রি | 

পপ 

* ন্প্রদিদ্ধ ইতিহানবেত্ব অন্ন আরঙ্গজীবের শামনদংক্রাস্ত অনেক বিবরণ স্বপ্রণীত গ্রন্থে সন্নিবেশ 

করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আরঙ্গজীব স্বয়ংই সদলে উক্তরূপ সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন এবং উদারহাদয় 

রাজপুতরাজের বীরোচিত গুণগ্রামের সাহাযো নিষ্ৃতি লাভ করিতে পারিয়ছিলেন | প্রয়োজনবোধে 

ততপ্রকটিত বিবরণের কিয়দংশ অনুবাদিত হইল । 
«মোগলদেন! গিরিবজ্মসমুহের ভিতর দিয়! অনীম আয়াস ও পরিশ্রমের সহিত অগ্রবর্তী হইতে লাগিল। 

কিন্ত আরঙ্গজীবের সহিত যে দল যাত্রা করিতেছিল, তাহাদের অভিজ্ঞতা এত অল্প যে, কিয়দ্'র অগ্রদর 

হইতে না হইতেই তাহাদিগের গতি অকল্মাৎ সম্মুখভাগস্থ কতকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র শৈলম্বার! প্রতিরদ্ধ হইয়া 

পড়িল । এদিকে রাজপুতগণ এক রাক্রির মধ্যেই তাহাদের পশ্চাদভাগস্থ তরুরাজির প্রলম্থিত শাখাসমূহ 

ছেদন করিয়া মোগলসেনার পৃষ্ঠভাগের পথও রুদ্ধ করিয়া! দিলেন। আরঙ্রজীব বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। 
সেই সন্থীর্ণ পথে অবরুদ্ধ হইয়! তাহার সৈশ্যগণ নিষ্কৃতিলাভার্থে উদ্যম করিতে লাগিল বটে, কিন্ত 

রাঞজপুতবীরগণ গিরি-রাজির শিখরদেশে আরূঢ় হইয়া অন্তক্ষেপদ্বারা তাহাদিগের সকল উদাম বার্থ 

করিয়া দিলেন । সেই অবরোধের বহির্দেশে যে শত্রসৈন্য ছিল, তাহারাও চেষ্টা করিয়া সেই কঠিন 

দারুপ্রাচীর ভেদ করিতে পারিল না । আরঙ্গজজীবের প্রিয়তম। সার্কেশিয়া মহিষী উদয়পুরী সেই কঠোর 

সমরক্ষোত্রে তাহার অন্ুগমন করেন । তিনিও সদলে ও স্বীয় রক্ষকগণের সমভিব্যাহারে দেই পর্ব্বত- 

গ্রদেশের আর একন্থছে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন । “কিন্তু ভাহার শরীর-রক্ষকগণ তীয় কোনরূপ 

বিপদাশঙ্কাবশত: রাজপুতকরে আত্মসমর্পণ করিল | মোগল-মহিষী রাণাসমীগে নীত হইলে উদারচরিত 

রাজপুতরাজ তাহাকে যথোচিত সম্মান ও সম্রমসহকারে অভ্যর্থনা করিলেন | ভূর্ভিক্ষের যন্ত্রণা ও 

বিপদের কটু আস্বাদন অনুভব করাইবার জন্য রাণা সত্াটকে ছুই দিবম সেই সঙ্কটে নিপাতিত 
রাখিলেন । সেইরূপ বিপন্ন অবস্থায় আর অধিক দিন থাকিতে হইলে তীহাকে হয় ত পঞ্চত্ব পাইতে 
হইত; কিন্তু সদাশয় রাগ! তৃতীয় দিবসেই আপন রাজপুত সৈনিকদিগকে নিবন্তিত.করিলেন এবং মোগণ- 
সম্রাটের পলায়নের পথ পরিষ্কার করিতে আদেশ করিলেন। সেই সঙ্কট হইতে আরঙ্গজীব নিষ্ূতি লাভ 

করিলে, রাঁণ। হার মহিষীকে একটী নির্বাচিত দেনাদল সমভিব্যাহারে তৎসমীপে পাঠাইয়া দিলেন এবং 

তীহার নিকট এইমাত্র যাঞ| করিয়। পাঠাইলেন যে, «প্রতিদানে আঁম আর কিছুই চাহি না, তবে 
জ্লাপনাদিগের গম্ননকালে ক্ষেজ মধ্যে যদি ফোন গবাদি দেখিতে পান) তাহাদিগকে বধ না করিলে অনুগৃহীত 



মিবার]। ৩৮৯ 

গ্রপিদ্ধ যবনবীর দেলহির খা আর একটী মোগলবাহিনী লইয়। মারবাঁর হইতে 
দৈশুরী গিরিবর্মের অভ্যন্তর দিয়! মেই ছুর্গম গিরিগ্রদেশমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 

অনেকে অনুমান করিম থাকেন যে, রাজকুমার আকবরকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়েই 
তিনি.সেই পথ অবলম্বন করেন। প্রথমতঃ কেহই যবনসেনাপতির গতি রোধ করেন নাই; 
কিন্ত যখন তিনি সেই স্থদীর্ঘ গিবি-সঙ্কটের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন বিক্রম শোলাধ্ি,* 
ও গোপীনাথ রাঠোর + প্রচণ্ডবেগে তছুপরি নিপতিত হইয়া তাহাকে ঘোরতররূপে 

আক্রমণ করিলেন। সেইস্থলে হিন্দুমুসলমানে অনেকক্ষণ ধরিয়া, ভয়াবহ যুদ্ধ হইল) 

কিন্ত হতভাগ্য দেলহির খা রাজপুত বীরদয়ের প্রচ বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না 
গারিয়া সদলে সেই স্থলে নিপতিত হইলেন। এই ছুইটা যুদ্ধেই পরাজিত মোগলসেনার 
অনেক দ্রব্যসামগ্রী বিজয়ী রাজপুতদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিল। 

এই গিরি-সমর এপ স্চাক কৌশলের সহিত প্রকপ্সিত হইয়াছিল যে, আকবর ও 

দেলহির খাঁকে পরাস্ত করিবামাত্র রাণা রাজসিংহ অমনি মোগল সম্রাট আরঙ্ঈজীবের উপর 

নিপতিত হইতে পারিয়াছিলেন। আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া! বলদর্পিত মোগলসআট, আকবর 
ও দেলহির খাঁর যুদ্ধের ফলাফল জানিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় তনয় আজিমের সহিত সেই 
দোবারিগ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহার হ্বদয়ে আশার কতই লহরী তরঙ্গায়িত 

হইতেছিল। সেই জীবন-তোবিণী আশার লহ্রী-লীলা! অবলোকন করিতে করিতে তিনি 
কতই স্ুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন ) কিন্তু তাহার সমস্ত স্বপ্নই অচিরে ভাঙ্গিয়া গেল; অচিরে 

রাজপুতকেশরী রাজসিংহের প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে তাহাকে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত 

ব্ন্ত হইতে হইল |. সেই দোবারির প্রশস্ত গিরিবর্মের অভ্যন্তরে হিন্দুমুসলমানে 
ঘোরতর সংগ্রাম সমারন্ধ হইল। রাজপুত সৈম্তগণ রাজপুত্তপতি বীরপুঙ্গব রাজসিংহের 
জস্ত বীরত্বে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হইয়া মোগলসমরাটের প্রকাণ্ড ব্যহ ভেদ করিবার 
জন্য ভীমবিক্রমের সহিত তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাঠোরবীর সাহসী ছুর্াদাস 

কঠোর প্রতিশোধ-পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া ভীম-বিক্রান্ত রাঠোরবীরদিগকে ছ্দর্ষ 
আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিলেন । যে ছুরাচার রাঠোরকুলের সর্বনাশ সাধন 
করিয়াছে, পিশাচেরও ঘ্বণিতমার্গে পদক্ষেপ পূর্বক পরমবিশ্বস্ত ধার্থিকপ্রবর রাঠোর 

নূপতিকে গরলপ্রয়োগে হত্য। করিয়া রাঠোরদিগের হৃদয়ে দারুণ শোকানল জালিয়া 

দিয়াছে, আজি তাহার হৃদগ্ব-শোৌণিতে সেই জলত্ত শোৌকবহি-_সেই প্রচণ্ড প্রতিশোধ 

পিপাস! নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে উন্নত, রাঠোর বীরগণ রণবীর ছুর্গাদামের সহিত 
মোগলের বিরাট ব্যৃহভাগে অগ্রসর হইতে লাগিল। আজি আরহ্রজীবের বিষম সঙ্কট। 

হইব।" কিন্ত ছুরাচারসবার্ান্ধ আর্রজীব উদারহৃদয় রাজপুতনৃপতির দেই মহৎ উদারধ্য ও কষমাগু আদ 
দ্বকার করিলেন না; পরস্ত তিনি বলিতে লাগিলেন যে, রাণ ভবিষ্যৎ প্রতিহিংসার হ্ত হইতে নিষ্ধৃতি 
গাইবার আশায় তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন 1” 

* ্পনগরের অধিপতি । 
1 গদবারের অন্তর্গত গানোরনগরের অধিপতি । গরদযার এক্ষণে মিবার হইতে বিচ্ছিন্ন । 

ৰ রঃ 



৩৯ রাঁজস্থান। 

পাঁষাণে হৃদয় বীধিয়া, নৃশংস-নিষ্ট,র_পাঁষগের বা তিমি যে হিন্দদিগকে কঠোর 

লৌহ্দগুপ্রহারে ভাড়িত করিয়াছেন ;_যাহাদিগের সর্বনাশ-দাঁধনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া 

আজি সেই প্রচণ্ড সমরানল প্রজ্বালিত করিয়াছেন, তাহারা কি আজি তাহার ছুরাচরণের 

উপযুক্ত পুরস্কার ন1 দিয়! তাহাকে নির্ব্বিবাদ্দে পরিহার করিবে ?-_কখনই নহে। তাহার 
সেনাদল তাহাদিগের অপেক্ষা শতগুণে বৃহৎ হইলেও দেহে প্রাণ থাকিতে সাধ্যপক্ষে কোন 
রাজপুতই আহন্বি তাহাকে ক্ষমা করিবে না॥ দেখিতে দেখিতে হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধ 

ক্রমে ক্রমে ভীষগতর হইয়া উঠিতে লাগিল। মোগলের কামানসমূহ রণবিশারদ ফিরির্গী 
গোলন্মাজ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া শ্রবগতৈরব নিনাদে অনর্গল জলস্ত গোলবগুগ্র 
উদ্গার করিতে লাগিল। সেই হ্ৃদয়ন্তস্তন ভীষণ নিনাদে রণোন্মত্ত রাজপুতবীরগণ 
আপনাদের প্রচণ্ড সিংহনাদ মিলাইয়া ঘোরতর উৎসাহের সহিত মোগল-অনীকিনীর 
'দিকে অগ্রসর ছইতে লাগিল। ধৃমে ধুমে সমরাঙগণ মুহ্মুহঃ নিবিড় সমাচ্ছন্স। দিগ্দাহি 
গোলকপুঞ্জের সর্বসংহারক স্পর্শে অনেক রাজপুতরীরের প্রচণ্ড রাহুরল বিতথ হইরা 

পড়িল, অনেকে পলকমধ্যে কোথায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া গেল, কিন্ত কিছুতেই রাজপুতের 
জলন্ত উৎসাহ মন্দীভূত হইল না? ররং প্রতি মুহূর্তে দ্বিগুণিত হইতে লাগিল। 

'কামানোদশীর্গ মেই নিবিড় ধূমপটল ভেদ করিয়া তাহারা অরশেষ়ে প্রচণ্ড কেশরীবিএমে 
মোগলসেনার উপরি নিপতিত হইলেন । তীাহাদিগের হস্তস্থ শাণিত অপির ভীষণ প্রহারে 

/ফিরিঙ্গী গোলনাজগণ ভূপতিত হইল, কামানের লৌহশৃঙ্খলরাজি ও রিখগ্ডিত হইয়া 
তাহাদিগের পথ পরিফার করির। দিল.। দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ড মোগলব্যৃহ ছিন্নভিন্ন 

-হইয়া গেল.। রধবীর রাঁজপুতগণ তখন সেই ভিন্ন ও বিভক্ত ব্যৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হই! 
'মদমত্ত মাঁতঙ্গের ্তায় 'ঘবনলেন!কে দলিত, মথিত ও বিত্রাদিত করিতে লাগিলেন। 
*াহাদিগের প্রচণ্ড তরবারাঘাতে অধিকাংশ মোগল 'সৈন্য নিপাঁতিত হইল । তখম 

আরঙ্গজীব আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশিষ্ঠ সেনাদলের সহিত সমরাঙ্গন পরিত্যাগ 
'পুর্ববক দূরে পলায়ন করিলেন. তাহার কামান ও অন্তান্ত অজ্তশঙ্ত্রাদি, রাজকীয় ধ্বজা, 
অনেকগুলি গজবাজি এবং শিরিরস্থিত নান! দ্রব্রাজি বিজয়ী রাজপুতরাজের হস্তগত 

হইল | এই ভয়াবহ সংগ্রাম-_রাঁজপুত-ধর্্ম ও গৌরররক্ষার এই ভীষণ সংঘর্ষ সম্বৎ 
:১৭৩৭ অবের + বাসন্তিক কান্তন মাসে সংঘটিত হয়। বীরপুক্ষব রাণ। রাজসিংহ এই ভীষণ 

সংগ্রামে জমলান্ড করিরাছিলেন বটে) কিন্ত সেই মহান্ জয় মিবার ও অন্তান্ত রাজ্যের 
অনেকগুলি রাজপুতরীরের শোধিত-বিনিষয়ে অর্জিত হইয়াছিল, 

পরাজিত ও অরমানিত সম্রাট আরঙ্গজীর 'মনোহঃখে নিতান্ত নিপীড়িত হইলেন; 

কিন্তু মুহূর্তের জন্যও নিরুৎদাহ হইলেন না। (সেই ঘোরতর প্রায় ও অপমানের 
প্রতিশোধ লইরার আশায় তিনি আপনার 'সৈন্প্দিগকে 'চিতোরের প্রাকারতলে একত্রিত 
করিয়া স্থলতান মৌজামকে দক্ষিণাপথ হইতে "আহ্বান ঝরিলেন। মৌজাম তথায় 
'মহারাষ্্রকেশরী মহারীর শিরজির "সহিত সমরব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু.সন্তাট 

কচ -৯৬৮৯-১ থৃষ্টান্দ। মাচ্চমাস। 
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গিবপ্তির ম্বাধিনতা-লাভের প্রতিকূলে অসিধারণ করা অপেক্ষা উত্তর প্রদেশের প্রণষ্টগৌরব 
পুনরর্্জন করা অধিকতর প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়া স্বীয় পুত্রকে শীত আসিতে 

আদেশ করিলেন । তাহার উদ্দেশ্ত সফল হইল না। বীরবর জয়মন্নের বংশধর 
স্ুবলদাস কতিপয় রাজপুত সৈনিক সমভিব্যাহারে চিতোর ও আমীরের মধাস্থলে 
অবস্থিত হইয়া উক্ত নগরদ্য়ের মাঁধ্যে সমস্ত সম্পর্ক অন্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং 
মোগলসেনাকে কঠোর আক্রমণ করিয়া দারুণ দলিত ও বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন । 

তাহার রণাভিনয়ে, মোগলসমআরাট অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন; অবশেষে আপন স্বাধীনতা 

ও জীবন পর্যন্তও বিপন্ন দেখিয়া তিনি সেই সঙ্কটময় সমরব্যাপার ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলেন। তাহার প্রতিশোধ-পিপাস! প্রশমিত হইল না । যে উদ্দেশ্যে তিনি মিবারভূমি; 
আক্রমণ করিতে আসিলেন, তাহাও, সফল হইল না'। উদ্দেশ্ত সফল হওয়। দূরে থাকুক, 
অবশেষে আপনাকেই পরাজিত ও অবমানিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন 
করিতে হইল । সম্রাটের মনোবেদনার আর সীমাপরিসীমা, রহিল না.। কিন্তু কি 
করিবেন? আত্মরক্ষার উপায়ান্তর ন| দেখিয়া, তিনি স্বীয়, পুত্র আজিম ও আকবরের 

হস্তে সেই যুদ্ধভার অর্পণ, করিলেন এরং. যতক্ষণ অন্য মোগলসেন। আসিয়! তাঁহাদের 

মহিত মিলিত না হয়, ততক্ষণ কি ভাবে কাঁধ্য করিতে হইবে, তছুপযোগী পরামর্শ দান 
করিয়া! আপন শরীররক্ষকদলের সহিত আজমীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । আজমীরনগরে 

উপস্থিত হইবামাত্র তিনি আপন পুন্রদ্বয়ের জন্য সেনাবল ও অন্ত্শস্ত্রের সংযোজনাঁ 
করিয়া দিয়া রাঠোর বীর স্থবলদাসের বিরুদ্ধে খাঁ. রোহিলা নামক সেনাঁপতিকে দ্বাদশ 

সহ সৈন্য সমভির্্যাহারে চিতোরনগরে প্রেরণ করিলেন। রণবিশীরদ সুচতুর 

স্ববলদাস, খা, রোহিলাকে সদ্লে অগ্রসর হইতে দেখিয়। মারবারের সৈনিকগণের সহিত 

পুরমগ্ডল নামক স্থলে তাহার সম্বখীন হইলেন এবং তাহাদিগকে ঘোরতররূপে পরাজিত 
করিয়া আজমিরের দিকে পুনর্ধার বিতাড়িত করিয়াদিলেন। সেই যুদ্ধে মোগলসেনার 

অনেক ক্ষতি হইয়াছিল ॥ 

রাজপুত কেশরী রাণা. রাজসিংহ, তদীয় উত্তরাধিকারী এবং সহকারী বীরগণ 

আরাবল্লির পূর্বোক্ত সমরাঙ্গণসমূহে জন্নগৌরব. অর্জন করিয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে 

লাগিলেন। ও দিকে রাজকুমার ভীম আপন সেনাদল সমভিব্যাহারে সেই পর্বত-রাজির 
৮ 
পশ্চিম পার্খে অন্তরূপ বীরত্বাভিনয়ে ব্যাপূত হইলেন, দারুণ জয়-পিপাসাঁ নিবারণ 

করিবার উপায়াস্তর ন দেখিয়া, তিনি সদলে গর্জর-রাজ্য আক্রমণ করিলেন। অচিরাৎ 
তাহার হস্তে ইদূর পতিত হইল। তখন ভীম, তদধিপতি যবনরাজ হুষেণ ও তাহার 
সেনাদলকে তাহা, হইতে বিতাড়িত করিয়া, বীরনগরের মধ্ড দিয়া সহসা একবারে 

পত্তননগরে সমুপস্থিত হইলেন। পত্তন তখন ততপ্রদেশের রাজধানী । শিশোদীয় 
রাজকুমার তন্নগর লুন করিলেন | এইরূপে দিদপুর, মৌরাসো; ও অন্যান্ত নগর 

তৎকর্তৃক ক্রমান্বয়ে সেইরূপ শোচনীয় দশায় নিপাতিত হইতে লাগিল । তাহার কঠোর 
আক্রমণ ও উৎপীড়ন সহ করিতে ন। পারিয় তন্নগরের অধিবাসিগণ প্রাণভয়ে চারিদিকে 
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পলায়ন করিতে লাঁগিল। অনেকে নিদারুণ কাতর হইয়া! রাঁণাঁর নিকট ক্ষম। প্রার্থনা 
করিতে আগমন করিল। তাহাদের দীনভাবদর্শনে দয়ার্জ হইয়া উদদারহৃদয় রাজসিংহ 
্বীয়পু্র ভীমকে ফিরাইয়া আনিলেন। ভীম তখন জয়োল্লাদে উল্লসিত হইয়া সদর্পে 
সৌরাষ্ট্রঅভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। পিতার আদেশ প্রাপ্ত রটনা তিনি সে 
যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করিয়া মিবারে উপস্থিত হইলেন ।  * 

পরাঁজিত শক্রর প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন বীর-হৃদয় রাজপুতজাতির একটা প্রধান মন্ত্। 
এই বীর-মন্ত্রের অনুসারেই তাহারা কার্ধ্য করিয়া থাকেন? কিন্তু আজি ছূর্বুত্ত আরঙ্গজীবের 

কঠোর অত্যাচারনিবন্ধন তাহারা সেই মন্ত্রের অন্তথাচরণ করিতে বাধ্য হইলেন। 

ছুরাচার মোগলসম্রাট যেরূপ নিষ্ঠর, সেইরূপ কৃতদ্র। যে উদারহদয় রাজপুতরাজ 
অনুগ্রহ করিয়া তাহাকেও তীয় পুত্রকে সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি দান করিলেন, ছুষ্টমতি 

আরঙ্গজীব সে মহোপকার ভুলিয়া গিয়া আবার তাহাকেই উতপীড়ন করিতে আরন্ত 

করিলেন। কিন্তু ছুরাচারের ছুরভীষ্ট অদৌ সফল হইল না; তথাপি মে আপনার 

ছুরভিপ্রায় ত্যাগ করিতে পারিল না। তাহার পূর্ধকৃত অত্যাচার ও উত্পীড়নের 

বিষয়.চিন্তা করিয়া রাজপুতগণ প্রতিহিংসা! ন। লইর] ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন ন1। 
রাণ।র দয়ালশা নামে একজন অতি সাহসিক ও কার্যযক্ষম দেওয়ান ছিলেন । 

মোগলের প্রতিশোধ-পিপাসা তাহার হৃদয়ে নিরন্তর জাগন্ধক থাকাতে তিনি একটা 

তীব্রগামী অশ্বারোহী সেনাদল লইয়। নর্ধ্দ! ও বেতোয়! নদীপর্যযত্ত বিস্তৃত মালবরাজ্য 
লুষ্ঠন করিলেন। তীহার প্রচণ্ড বাহুবলসমক্ষে কেহই দণ্ডায়মান হইতে পারিল না। 
সারঙ্গপুর, দেবাঁস, সারঞ্ী, মান্দু, উজীন ও চান্দেরী ক্রমান্বয়ে সেষ্টু বাহুবলদ্বারা বিজিত 
হইল। বিজরী দয়ালশা উক্ত নগরগুলিকে লুণ্ঠন করিয়া, সেই নগরসমূহে যে সকল 

যবনসৈন্ত ছিল, তাহাদের অধিকাংশকে সংহার করিলেন । এইরূপে অনেক নগর 
ও গ্রাম তাহার হস্তে পতিত ও উত্পাদিত হইল। তাহার ভয়ে নাগরিকগণ এতদূর 

বিহ্বল হইর! পড়িয়াছিল যে, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি কাহারও আস্থা 

ছিল না; এমন কি “হৃদয়ের পত্বী ও পুল্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়৷ সকলে আত্মরক্ষার্থে 

দুরে পলায়ন করিয়াছিল। যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী বহন করিয়া লইয়া যাইবার কোন 
উপারই বিদ্যমান ছিল না, তংসমুদবায়কে তাহার ষাইবার সময়ে অনলে বিদগ্ধ করিয়] চলিয়া 

গিয়াছিল।” যে অত্যাচারী মোগলসমাট পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া নিরাশ্রর রাজপুতদিগের 

প্রতি পশুর ন্যায় অত্যাচার করিয়াছিল, আজি তাহার! স্থযোগ পাইয়া ছুবুত্তের সেই 
পৈশাচিক অত্যাচারের উপবুক্ত প্রতিফল প্রদ্ধান করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করিলেন না। 
এমন কি সেই হিন্দুধ্বিদ্বেধী সম্রাটের ধর্মের উপরও তাহার! প্রতিশোধ লইলেন। 
“কাজিদিগের হস্তপদ বন্ধন করিয়া! তাহাদের শ্মশ্ররাজি মুণ্ডন করিয়াদিলেন এবং 

কোরাণসমূহ কুপ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ।” দয়ালশার হৃদয় এতদূর কঠোর ভাব ধারণ 

করিয়াছিল যে, তিনি কোন মুসলমানকেই সাধ্যপক্ষে ক্ষমা! করেন নাই? এবং 
মুসলমানাবিক্কৃত মালবরাঁজকে একবারে মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছিলেন। উক্তর্ূপ 
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দুষ্ঠন ও উৎসাদন দ্বারা তিনি ষে বিপুল ধন সংগ্রহ করেন, তাহা আপন প্রভুর কোষাগারে 

অর্পণ করিয়া স্বদেশের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন । 

বিজয়োলাসে উল্লসিত হইয়া তেত্রস্বী দয়ালশী রাজকুমার জয়পিংহের সহিত একত্রিত 

ইয়া চিতোরের অতি সন্নিকটে সআ্রাট-তনয় আজিমের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত 

হইলেন। এই প্রচণ্ড রণাভিনয়ে মিবারের বীরগণ সহকারী * রাঠোর ও খীচি বীরদিগের 
আন্ুকূলো মছোৎসাহ সহকারে সম্মিলিত হইলেন এবং আজিমের সেনাদলকে ঘোরতর 

দলিত করিয়া অবশেষে তাহাকে পরাস্ত করিয়া ফেলিলেন। পরাজিত মোগল-রাজপুক্র 

আত্মরক্ষার্থে রি্ত্বর-নগরে পলায়ন করিলেন। কিন্তু সেই নগরে আশ্রয় পাইবার পূর্বে 
তাহাকে বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। কেননা বিজয়ী রাজপুতগণ তাহার 
পশ্চাদমুসরণ করিয়া অনেক মোগলসৈন্ভকে সংহার. করিয়াছিলেন। যে আজিম 

ূর্ধবৎসরে চিতোরনগরে আপতিত হইয়া হঠাৎ তাহা হস্তগত করিয়াছিলেন, আজি 
তাঁহার উপযুক্ত প্রতিকল বিহিত হইল। কিন্তু রাজপুত-কেশরী রাণা রাজনিংহের প্রচণ্ড 

প্রতিশোধ-পিপাসা ইহছাতেও প্রশমিত হইল না। যে ছুরৃত্ত মুসলমান তাহার অসংখ্য 

হিনদুত্রাতাকে কঠোর উংপীড়নে প্রপীড়িত করিয়াছে, তাহার সোণার মিবারভূমিকে 

শশানে পরিণত করিয়াছে, তাহার সনাতন ধর্মকে পদতলে দলিত করিয়াছে, তাহার 

প্রতিশোধ কি অল্পে সাধিত হইতে পারে? যতক্ষণ পবিত্র মিবারভূমি পাপ শ্লেচ্ছের 

অপবিত্র পদতরে গীড়িত হইবে, যতক্ষণ একটামাত্র মোগলসৈনিক মিবারের অভ্যন্তরে 

অবস্থিত থাকিবে, ততক্ষণ রাণার প্রতিশোধ-পিপাসা শান্ত হইবে না, তাহার হৃদয় 

শান্তিলাভ করিতে প্ঠুরিবে না। তিনি মোগলসেনার উন্মূলনে কৃতসঙ্বল্প হইলেন এবং 

অর সময়ের মধ্যেই সেই সম্কর সাধন করিয়া কিছুকালের জন্য শাস্তি সম্ভোগ করিলেন। 

কিন্ত সে শান্তি ক্ষণকালের জন্য অচিরে তাহাকে অপ্রাপ্তব্যবহার অজিতসিংহের স্বার্থ- 

সংরক্ষণের জন্ত অসিধারণ করিয়া যবন-বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল । 

যেদিন রাঠোরকুলমণি ধার্শিকপ্রবর যশৌবন্তসিংহ পাপিষ্ঠ আরঙ্গজীবের প্রচণ্ড 

বিদ্বেবহিসমক্ষে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন, যে দিন পিতৃশোকাকুল বালক অজিতসিংহকে 

বন্দী করিবার জন্য ছুরাচার চেষ্টা করিল, সেই দিন রাঠোর-রাজমহিষী মারবার-রাজ্যের 

শাসনতার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। সেই দিন হইতে তিনি পুন্রের স্বার্থ অব্যাহত 

ঝখিবার জন্য অদ্ভূত দক্ষতা ও বুদ্ধিমন্তীর সহিত রাজকারধ্য পর্যালোচনা করিতে 
লাগিলেন। কত সময়ে কত ঘোর বিপদ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, কতবার তাহাকে 

কত সঙ্কটে পতিত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু একমাত্র তেজস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তর সাহায্যে তিনি 

মেই সমস্ত বিপন্দ ও সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিয়াছেন। শুদ্ধ তাহা নহে» 

* উক্ত সহকারী বীরগণের নাম নিয়ে প্রকটিত হইল। মাক্ষম ও গঙ্গা শক্তাবৎ ; শালুন্বধিপতি রতন 

চন্দাবং) সদ্রিপতি ঝালা চন্দ্রসেম 7; বৈদলার চৌহান স্থবলনিংহ ; বিজ্োল্লির পুয়ার বেরিশীল। মোগল- 

সমরে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বের ইহশাদের মধ্যে চারিজন বীর তেজদ্বিনীত।য|য় বক্তৃত| করিয়াছিলেন। সে সমস্ত 

বস্তুত তটুগ্রন্থে বর্ণিত আছে। 



৬১৯৪ রাজস্থান । 

এমন কি দুদধর্য শক্রগ্রাস হইতে অনেক বিষয়বিতব উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 
তিনি বীরপত্বী, বীরকেশরী বাপ্পারাওলের পবিত্র বংশে লমুদ্তুতা, সুতরাং বীর-রমণীযোগা 

সকল প্রকার প্রকৃষ্ট গুণগ্রামে বিভৃষিত ছিলেন । এতদিন সেই সমস্ত প্রক্বষ্ট গুণরাশির 
সাহায্যে পুত্রের স্বার্থ সম্যকৃন্ধপে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন) কিন্ত এবার ক্ুর-হবদয় 

আরঙ্গজীব তাহার প্রতিকূলে এরূপ কঠোর আচরখ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, 
তাহার প্রতিরোধ কর! তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইল। তখন রাণা 

রাজমিংহ মারবার ও মিবারের সেনাদলকে একত্রিত করিয়া গদবার জনপদের প্রধান 

নগর গানোরে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজকুমার ভীম সেই 
একীভূত রাঠোর ও শিশোদীয় সেনাদলকে চালিত করিয়া আকবর ও টাইবর খার সম্মুখীন 

হইলেন । অচিরে উভয় দলে ঘোরতর সমর সমারন্ধ হইল। মোগলগণ রণ-বিশারদ 
রাজপুতদিগের ভীম-বিক্রম সহ করিতে ন! পারিয়া রণস্থলে ঘোরতরদ্ূপে পরাজিত হইল। 
কথিত আছে, একজন স্ুচতুর রাজপুতের এক অপূর্ম কৌশলের দ্বারা উ্ক জয় অর্জিত 

হইয়াছিল। রাজপুত সেনাপতি, মোগলসেনা হইতে পাঁচ শত উষ্ট কাড়িয়া আনিয়া, 
তাহাদিগের পৃষ্ঠোপরি এক একটী জলম্ত মশাল স্থাপন পূর্বক সম্রাটের সেনাকটক মধ্যে 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রজনীর নিবিড় অন্ধকার মধ্যে সেই সমস্ত জলন্ত উন্ধাদর্শনে মোগল 

সৈন্যগণ মনে মনে সাতিশয় আশঙ্কিত হইয়া ইতম্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করে; সেই 

নুষোগে রাজপুতগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়! সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়াছিলেন। 

আরঙ্গজীবের কোন ছুরতীষ্টই সাধিত হইল না। অনীম সুযোগ ও বিপুল সহায়বন 
থাঁকিলেও তিনি কিছুতেই রাজপুত-কেশরীর প্রচণ্ড বিক্রম প্রতিব্রোধ করিতে পারিনেন 
না। তাহাকে উপধুয্পরি কয়েকটা যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বীরপুঙ্গব রাজসিংহ ও তাহার 

সহকারী মৈত্রীভাবাপন্ন রাজপুত রাজা ও সামন্তগণ তাহাকে পদচ্যুত করিয়া 
সেই পর্দে তংপুল্র আকবরকে স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন এবং অচিরকালমধ্যে 

আকবরকে গোপনে সেই প্রস্তাব বিভাপন করিলেন । পরমধার্িক বৃদ্ধ জনক 

শাজিহানকে পদচ্যুত করিয় পিতৃদ্রোহী তুবৃত্ব আরঙ্গজীব জগৎসমীপে যে জঘন্য উদাহরণ 
স্থাপন করিয়াছেন, রাঙ্গকুমার আকবর সেই উদাহরণ অনুকরণ করিবার সুযোগ পরিত্যাগ 
করিতে পারিলেন না । স্তরাং তিনি সানন্দহদয়ে রাজপুতদিগের প্রস্তাবকে গ্রহণ 

করিলেন এবং শুতকাধ্য-সাধনে স্বীয় রাজপুত সুহৃদদিগকে তৎপর হইতে অনুরোধ করিয়! 
পাঠাইলেন। অচিরে রাজপুতগণ সদলে তাহার সহিত একত্রিত হইলেন। দৈবজ্ঞ 
আসিয়া তাহার অভিষেকের দিন ধার্য্য করিয়! দিলেন; সঙ্গোপনে সমস্ত আয়োজন 

শনৈঃ শনৈঃ শেষ হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার আপনার অসতর্কতা ও অবিচক্ষণতা 

নিবন্ধন সমস্ত আয়োজনই নিক্ষল হইল; তাহার ও রাজপুতদ্িগের উদদেস্ত ব্যর্থ হইয়! 
গেল। যে চতুরতা! ও তীক্ষ বুদ্ধি দ্বারা! আরঙ্গজীবের সমস্ত কার্ধ্য সাধিত হইত, আকবর 
যদি তাঁহার স্বক্নমাত্রও পাইতেন, তাহা হইলে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইত) তাহা হইলে 
তিনি জানিতে পারিতেন যে, যে দৈবজ্ঞ তীহার অভিষেকের দিবস নি্ধীর্য করিয়া দিয়া 



মিবার। ৩৯৫ 

গেল, সে তুর কপটী ও বিশ্বাসবাতক! সেই কপটাচারী গণক যখন দেখিল যে, 
রাজকুমারের অভিযেকৌপযোগী সমস্ত আয়োজন শেষ হুইয়। সিংহাসনারোহণের উদ্যে।গ 

হইতেছে, তখন সে সম্রাটের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিল। 

আরঙ্গজীব মুহূর্তের জন্য স্তস্ভিত হইলেন) কিন্ত নিরুত্সাহ হইলেন না৷ । তিনি 

সেই সঙ্কটকালে একবার আপনার ,অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়৷ দেখিলেন) দেখিলেন তিনি 
একাকী, তীহার শরীর-রক্ষকগণ ভিন্ন আর কেহই তীহাঁর নিকটে উপস্থিত নাই, মৌজাম 
ও আজিম বহুদুরে স্থিত) এদিকে আকবর নিকটে উপস্থিত প্রায়, আজমীর হইতে শুদ্ধ 

এক দিনের পথে অবস্থিত । এখন আর উপায় কি? কে তাহাকে পুত্রের হস্ত হইতে 

রক্ষা করিবে? আকবরের সহিত প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে প।রে, এমন 

কোন মোগলবীরও ভখন তাহার নিকটে উপস্থিত নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থার উপার 

কি? এক দিনের অধিক আর সময়ও নাই। এরূপ মঙ্কটকালে সে এক দিন এক মুহূর্ত 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই এক দিনের এক মৃহূর্তও বৃথা কার্ষ্যে অপব্যয় না 
করিয়া স্থুতুর আরঙ্গজীব আম্মোদ্ধারের উপায় অন্ুসন্ধমন করিতে লাগিলেন। উপায় 

উদ্ভাবিত হইল। তাহা অতি স্থচারু; তাহাতে নরহত্য। বা শোণিতপাত হইল না; 
অথচ সম্রাট আত্মরক্ষার্থে সম্পূর্ণূপে সক্ষম হইলেন। তিনি আকবরের নামে একখানি 
পত্র লিখিলেন এবং জনৈক গুপ্তচরের হস্তে তাহা অর্পণ করিয়া রাজপুতনায়ক ছুর্গীদাসের 
তামুতে সতর্কতা-সহকারে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। আকবরের প্রতি রাজপুত 

বীরের সন্দেহোৎপাদন করাই সেই পত্রের মুখ্য উদ্দেস্ট ? স্ুচতুর সত্রাট আজি ছল ও 

কৌশল দ্বারা সেই উদ্দেশ্ত সাধন করিলেন । সেই পত্রমধ্যে আকবরের একটী কৌশলের 

প্রশংসা! করিয়! স্জাট লিখিয়াছিলেন ণ্বংস! তোমার এ স্থকৌশলের বিবরণ অবগত 

হইয়া! আমি নিরতিশয় সন্তষ্ঠ হইলাম; কিন্ত সাবধান, দেখিও রাজপুতগণ যেন আমাদের 

এ গুপ্ত ষড়যন্ত্র ঘুপাগ্রেও জানিতে না পারে। যখন তাহারা আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত 

থাকিবে, সেই সময়ে তুমি তাহাদিগের উপর সদলে পতিত হইয়া সকলকে সংহার করিবে 

এইরূপ হইলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ।” এইকূপ কুটনীতি অবলম্বন করিয়া কুট- 

বুদ্ধি শের শা রাজপুত মালদেবের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বর্তষান 

মমালোচ্য সময়ে মহাঁরাষট্রবীর শিবির বিরুদ্ধেও এই নীতির সাফল্য সাধিত হইয়াছে। 
আরঙ্গজীবের ছলনাময়ী লিপি ছুর্গাদাসের * হাতে পড়িল। আকবরের নামে শিরোনাম 

টির 25868 8558 

* মহাত্মা টড সাহেব এই রাঠোরবীরের একখানি প্রতিকৃতি প্রাণ হইয়াছিলেন। দুর্গাদাস লুনীনদীর 
তীরতুমিঙ্থ রা নামক স্থানের অধী্বর ছিল্েন। তিনিই শিশুরাজকুমার অজিতসিংহকে অত্যাচারী 

আরঙ্গজীবে় গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়। তাহার অগ্রাপ্ত-ব্যবহারকালে তাহাকে নিরাপদে রক্ষা করিয়াছিলেন 
এবং ম্বদেশের স্বাধীনতা পুনর্লাত করিবার জন্থ সম্রাটের বিরুদ্ধে অগণাবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ন হইয়াছিলেন । 

তিনি যখন আকধরকে স্কট হইতে উদ্ধার করিয়! লইয়। যাইতেছিলেন, তখন আজিম ভাহার নিকট চল্লিশ 

হাজার সোগার মোহর উৎকো চন্বন্বপ প্রেরণ করেন । উৎকোচদানের উদ্দেন্ াষ্ট হইলেও তিনি আদৌ তাহা 

শষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই । বল| অনাবশ্ঠবীয় যে, তেজন্বী ছুর্গাদাস ঘৃণাসহকারে,সে উৎকোচে 

উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। : 



৩৯৬ রাজন্থান। 

আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিলেন। সমস্তই তাহার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল। আরঙ্গজখীবের 

চতুরতা ভেদ করিতে না পারিয়া তিনি সেই পত্রকে যথার্থ বলিয়া মনে করিলেন। 
সকলই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইল। যে আকবরকে সম্রাটের পদে বরণ করিবার জন্য 
তিনি আপনার সেনাৰবল অপচয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন) সেই আকবরই 
বিশ্বাসঘাতক? এ কথা কি সহজে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? কিন্ত রাঠোরবীর 
দুর্াদাস তাহ! বিশ্বাস করিলেন । কেনন1 তিনি জানিতেন যে, চতুরত। ও বিশ্বাসঘাতকত। 
যবনজাতির কুলত্রত ; আকবর যবন; সুতরাং তিনি যে, সেরূপ চতুরতা। ও বিশ্বামঘাতকত। 
অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা ছূর্গাদাসের হৃদয়ে সহজেই স্থান পাইল। তিনি অতীব 
দুঃখিত হইলেন এবং যবননামে শত সহশ্র অভিশাপ প্রদান করিয়া সদলে কার্য্ক্ষত্ 
হইতে অপস্যত হইলেন | রাজপুতদিগের এরূপ আকনম্মিক চিত্রপরিবর্ভনের কোন 

কারণই আকবর বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আপনার ভাগ্য ভাবিয়া! সাতিশর 
শোকাকুল হইলেন । তীহার পরমবিশ্বস্ত টাইবার খাঁও দারুণ হুঃখে নিগীড়িত হইলেন। 
তাহার একান্ত সাধ যে আকবর সম্াটপদে অভিষিক্ত হয়েন; আজি সে সাধ পূর্ণ হইয়াও 
হইল ন1) সুতরাং তাহার মনোবেদনার সীম! পরিসীমা রহিল না । দুঃখের পর নৈরাহঠ 
আসিয়! টাইবারের হৃদয়কে আক্রমণ করিল; সে নৈরাশ্ঠে তাহার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন 

হইয়া উঠিল। প্রতু আকবরের সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত তিনি সম্রাটকে 
গুপ্তহত্যা করিতে চেষ্টা করিলেন ) কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সম্পূর্ণ নিক্ষল হইয়া গেল) 
অবশেষে তাহার জীবন পর্যন্তও বিনষ্ট হইল। এদিকে আরঙ্গজীবের দেই কূটনীতি 
প্রকাশিত হইবার পূর্বে মৌজাম ও আজিম তংনন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । তখন তিনি 
সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারিলেন। আকবর নিতান্ত ভয়াকুল হইয়া রাজপুত'দগের 
নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজপুতগণ সম্রাটের চতুরতা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়া 

ছিলেন ; স্থতরাং আকবরকে সাদরে গ্রহণ করিতে তাহারা মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা ভাবিলেন 

না। কিন্ত আকবর কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না । তিনি যেখানে গমন 
করিতে লাগিলেন, তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন, তাহার পিতার রোষবহ্ছি তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আক্রমণ করিতেছে । তিনি স্বীয় জনকের কঠোর চরিত্রের বিষয় সম্যক্ 
অবগত ছিলেন । সেই কঠোর চরিত্রের অনুশীলন করিতে করিতে তিনি দিগুণতর ভয়ে 

অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে নিকটে থাকিলে আত্মরক্ষার উপায় নাই ভাবিয়া 
তিনি অন্তত্র পলায়ন করিতে কৃতসঙ্বল্প হইলেন। রাঠোরবীর দুর্দাদান তাহার আত্যত্তিক 

ওৎস্ুক্য দেখিয়। পাঁচশত রাজপুত সৈনিক সমভিব্যাহারে তাহাকে পালরগড় নামক স্থানে 

মহান্রাষ্ নায়ক শ্তৃজির নিকট লইয়া যাইলেন। মিবার ও ছুঙ্গারপুরের গিরিবর্ঘ অতিক্রম 

পূর্বক নর্মদা উত্তীর্ণ হইয়া তিনি উক্ত নগরে উপস্থিত হুইয়াছিলেন। পথিমধ্যে কোন 

বাধা বা বিস্বই তীহার প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। পালরগড়ে বিছুর্দি 
অবস্থিতি করিয়াই আকবর একখানি ইংলণতীয় অর্ণবপোতে আরোহণ পূর্বক পারন্তদেশে 
প্রস্থান করেন । | ূ 



মিষার | ৩৯৭ 

পণ্ডিতবর অর্ধ বলেন “ভ্রাতা জার ছায়াময়ী প্রেতমুর্তিকে পাঠানদিগের মধ্যে 
অবলোকন করিয়া আরঙ্গজীব ফের্ূপ কঠোর চিস্তাজরে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, আজি 

শস্তুজির নিকট আকবরের পলায়ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া! তাহাতে সেইরূপই নিপীড়িত 
হইলেন আপিচ রাজপুতদিগের সহিত আকবরের মৈত্রী-স্থাপনই তাঁহার পক্ষে প্রবল 

চিন্তার কারণ হইয়া উঠিল। ইহ! ফ্রাপেক্ষা যদি তাঁহাকে রাজপুতদিগের সহিত অবিরাম 

দ্ধ করিতে হইত, তাহাতেও তিনি তত চিস্তিত হইতেন না। রাঁজপুতগণ তাহার প্রাণ 
সংহার করিতে চাহেন নাই বটে) কিন্ত তাহারা তাহাকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । আজি সেই রাজপুতদিগকে আকবরের সহিত সম্মিলিত হইতে দেখিয়া 

সম্রাট সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন । তাঁহার ইচ্ছ! তহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন) 
কিন্ত, আপন পদমর্যযাঁদার বিষয় চিস্তা করিয়া তিনি স্বয়ং সেই সন্ধির প্রস্তাব করিতে 

পারিলেন না। মোগল সেনাপতি দেলহীর খাঁর অধীনে একজন বিচক্ষণ রাজপুত 
সৈনিক অতি ক্সরপ্রতিষ্ঠার সহিত কাধ্য করিয়াছিলেন | এক্ষণে তিনিই উপস্থিত 
সঙ্কট হইতে সম্াটকে উদ্ধার করিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার ভাণ করিয়া তিনি 

আপনার সেনাঁদল ত্যাগ করিলেন এবং পথিমধ্যে যাইতে যাইতে যেন শিষ্টাচাঁর-নিবন্ধনই 
রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । উভরের মধ্যে নানা বিষয়ের কথোপকথন হইতে 
লাগিল। ক্রমে যুদ্ধবিগ্রহের বৃত্তান্ত আসিয়া পড়িল। রাজপুত তজ্জন্য অত্যন্ত ছুঃখ 

প্রকাশ করিলেন; বোধ হয় সে ছঃখ-প্রকাশ কান্পনিক নহে। ততপরে তিনি রাণাকে 

বলিলেন “যদিও আরঙ্গজীব স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবেন না, তথাপি 
তিনি তাহা গ্রাহহ করিতে পাঁরেন।” তাহাতে রাণা তাহাকে অন্গরোধ করিলেন “তবে 

আপনি আমার হইয়| সম্রাটের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন |” মিবারের 

ভট্টকবিগণ কর্তৃক উক্ত বিবরণ সমধিত হইয়াছে। তাঁহারা সেই মধ্যস্থ রা্গপুতকে 
বিকানীরের রাজ! শ্তামসিংহ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন । 

শ্তামসিংহের নিকট রাণাঁর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া চতুর আরকঙ্গতীব স্বভাব-সিদ্ধ 

চাতুরধ্যাবলম্বনে কিছুমাত্র ত্রটি করিলেন না। রাণা যে সন্ধি স্থাপন করিতে সম্মত 

হইয়াছেন, তাহাই তাহার পক্ষে একটী উপযুক্ত স্থযৌগ। সেই স্থযোগে তিনি আজিকালি 

করিয়া রাণাকে যুদ্ধব্যাপারে নিরস্ত রাখিয়া ভিতরে ভিতরে আপনি সেনীসংগ্রহ ও 

যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বর্ষাকাল আসিয়া পড়িল। সুতরাং 

রাণাকে যুদ্ধব্যাপার আবন্ঠকমতই স্থগিত রাখিতে হইল। বর্ষা অতীত হইলে ছুরবৃত 
আরঙ্গভীব সেনাঁদল লইয়! রাণাঁর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু সন্ধি 
বদ্ধ হইল। “ছুঃখের বিষয় সেই সন্িপত্র মধ্যে মুণ্ডকর রহিত করিবার কোন কথাই উক্ত 
রহিল না, এমন কি তাহার উল্লেখ মাত্রও সন্নিবেশিত হইল না । কেবল তাহাতে এইমাত্র 
লিখিত হইল যে, রাণা চিতোরের অন্তর্গত সমস্ত জনপদ পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন |) যোধপুরের 

বিষয়ও তন্মধ্যে উল্লেখিত ছিল।” অন্ুমন্ধিৎস্থ অন্্ম কেমন অন্রান্তরূপে উক্ত ঘটনা 

সকল উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, সন্ধিপত্রের অনুবাদ দেখিলেই তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধ 
৫১ 



৪১৯৮ | রাঁজস্থান। 

হইবে *। কিন্তু এ সকল ফ্ৃত্ীস্ত রাঁণী রাজসিংহেয় উত্তরাধিকারী জয়মিংহের শীসনকাঁলের 
ান্তরগত ) সুতরাং এ স্থলে তৎসমুদায়ের আলোচন। যুদ্রিযুক্ত হইতে পারে না। কারণ 

সদ্ধিবন্ধনের আয়োজন শেষ হইতে না হইতে রাজপুত-কেশরী নীরপুক্রব রাণা, রাজসিংহ 
ইহলোক.হইতে বিদীয় গ্রহণ করিলেন। রাঁজসিংহাঁসনে সমারূঢ় হইয়া অবধি তিনি 
যে মৌগল সম্রাটের সহিত অনবরত ঘোরতর যুদ্ধে, প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহাতে তাহার 

অন্গপ্রত্যঙ্গ অনেকস্থলে বিষম ক্ষত প্রাপ্ত হইয়াছিল দেই সকল ক্ষত ক্রমে বিষমতর 
হইয়। অবশেষে তাহার স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত সংঘটন করিল। একে তাঁহার হৃদয় বিষময়ী 

চিন্তার কঠোর দংশনে নিরন্তর জর্জরীভূত, তাহাতে আবার উক্ত ক্ষতনিচয়ের নিদারুণ 
ন্ত্রণী। বঁরশেখর রাঁজসিংহ সে কঠোর দংশন ও যন্ত্রণা হইতে নিষৃতিলাভ করিয়া 

বর্গ সিংহাসনে স্বীয় প্রাতং্মরণ্য পূর্বপুরুষদিগের ষহিত মিলিত হইলেন 1। 

* সয়াটের সহিত শূরসিংহ রোণ! রাজসিংহের পিতৃব্য) 'ও নরহর তট্রের সন্ষিবিবরণ ৷ মহিমার্ণবের 

অতিলাঁষ ও আহ্বান[নুসারে ভবদীয় সেবকন্ছয় নিয্ললিখিত কয়েকটা প্রস্তাব নিবেদন করিঘার জন্য রাণাকর্তৃক 

তবত্মমীপে প্রেরিত হইয়াছে । ভরস। করি পল্মসিংহ ইতঃপর যে কয়েকষ্টী নিবেদন করিবে, তৎসমূহে 

আপনি সম্মতি দান করিবেন। 

স্বহস্ত-লিখিত “মগ্ুরি” শন্দের 
সহিত সম্রাটের পাঞ্জা বা পঞ্চাঙ্গুলির 
অন্ক। 

“মঞুবি" (স্বীকৃত) 

১ম। চিতেরের অন্তর্গত ও সন্নিহিত জনপদ সকল পুণর্দান করিতে অনুমতি হউক । 

২য়। হিন্দুধন্মসংক্রান্ত অনেক পবিত্র তবন ও দেব-মন্দির ,মসজিদে পরিণত হইয়াছে । অতীত বিষয় 
আর ফিরিয়া আপিবার নহে; কিন্ত একপ জঘন্য আচরণ রহিত করিতে অনুমতি হউক । 

ওয় ॥ এতাঁবৎকাল রাণা সাস্রাজ্যে ষে আনুকূল্য দান করিয়া আনিতেছেন, তাহা! সমভাবেই চলিবে 
'কিস্ত তাহার উপর যেন আঁর অধিক দাওয়া না কর] হয়। 

৪র্থ। আমরা ভরসা করি যে, স্বর্গীয় রাজা যশোবস্ত সিংহের পুত্র ও অনুজীবিগণ স্ব কার্যাসাধনে 

সক্ষম হইলেই আপনাদিগের রাজ্য পুন; প্রাপ্ত হইবেন। (ক) 
আত্মমধ্য|দার বিষয় ভাবিয়! কোনরূপ নীচ বিষয় যাচ্এ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম | তুবন-বিকাশক 

তগবান্ দিবাকরের মরীচিবৎ আপনার সৌতাগ্যজ্যোতিঃ চিরকালের জন্য বর্ধিত হউক এবং যেন কখনই 
কন্তমিত হয় ন। 

আপনার মেবকদ্বয় শূরমিংহ ও নরহর ভট্ট্রের বিনীত প্রার্থন|। 
পণ সম্বং ১৭৩৭ (থৃঃ ১৬৮১) অব। 

টিটি টিটি টিসি 

(ক) রাজপুতকেশরী রাগ! রাজসিংহ মারবার-রান্সপুত্র অজিতসিংহের স্বার্থসংরক্ষণ এবং জঘনা মুণডকরের 
প্রতিরোধ করিবার জন্য আঁনিধারণ করিয়াছিলেন। অজিত তখনও রাণীর আশ্রয়-চ্ছায়াতলে অবস্থিত 

ছিলেন। 



মিবার। ৩৯৯ 

যেদিন হিন্দকুলহ্তর্য বীরপুক্লব প্রতাপসিংহ হ্বদেশপ্রেমিকতা ও সন্নযাসধর্শে 
পরাকাঠ্ঠী প্রদর্শন করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, সেই দিন মিবারতৃমি 
যেনিবিড় বিষাদ-তমপার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, সে তমসা অমর, কর্ণ বা জগৎসিংহ 
কেহই দূর করিতে: পারেন নাই। কিন্তু বীরকেশরী রাজসিংহ আপনার অদ্ভূত বিক্রম 
ও অন্ত হ্বদেশপ্রেমিকতার বলে 'মে তমসা৷ সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া মিবারের প্রণষ্টগৌরব 
পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যেরূপ অবিশ্রান্ত বিক্রম ও অধ্যবসাঁয়ের সহিত 
তিনি ছুদর্য আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে অসিধারণ, করিয়া! তাহার দর্প, গর্ব ও অহঙ্কার 
ূর্ণীকৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার শ্বদেশ-প্রেমিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। রাজসিংহ বীরপুক্গব প্রতাপসিংহের উপযুক্ত বংশধর; সেই জন্যই ভারতের 
মেই ভীষণ প্রলয়কালে দলিত ও উতৎ্পীড়িত হতভাগ্য ভারতসস্তানগণের উদ্ধারার্থে 
তিনি প্রচণ্ডবিক্রান্ত মোগলসত্রাটের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিদ্বন্দিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

হইয়াছিলেন। ভারতের সেই নিদারুণ অধঃপতনকালে যদদি তিনি সমুস্ভূত না হইতেন, 
তাহা হইলে বোধ হয় হিন্দুজাতি ও সনাতন হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব পর্য্যস্ত বিলুপ্ত হইয়া 
যাইত। তাহার দেবচরিত্রের সহিত পাঁপাচারী মৌগলসম্রটের কোন বিষয়েই তুলন। 

হইতে পারে না । দেই উভয়চরিত্রের তুলনায় সমালোচন1 সম্পূর্ণ ন্যায়বিরুদ্ধ । 
কেননা তছুভয় পরস্পরের সম্পূর্ণই বিপরীত। স্থবিশাল আশিয়ামগুলে যত নৃপতি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহই আরঙ্গজীবের ন্যায় ঢুস্তর পাঁপপন্কে নিমগ্ন হয়েন 
নাই, কেহই তীহার ন্যায় পাশবী প্রবৃতিদ্বারা সমস্ত জীবন পরিচালিত হয়েন নাই । পরের 
জীবনপ্রতি অনাস্থা-প্রদর্শন তাঁহার সজাতীয় ভ্রাতৃগণের একটা মুখ্য ধর্ম; আরঙ্গজীব 
সে ধর্ম সম্যকৃরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় এরূপ কঠোর ছিল যে, 

জয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়াও তিনি কখন কাহার প্রতি তিলমাত্র অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন 

নাই। যেসকল গুণ থাকিলে লোকে প্রকৃত মানব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, 
আরঙ্গ ্ রীবের হৃদয়ে তাহার একটাও কখনও স্থান পায় নাই। এমন কি, শক্র যে মুহুর্তে 

তাহার পদানত হইত, পিশাচেরও দ্বণিতমার্গে পদক্ষেপ করিয়া তিনি সেই মুহূর্তেই 

দেই পদানত শক্রর উপর প্রতিশোধ লইতেন! তাঁহার এই পাঁশব আচরণের জলস্ত 
উদাহরণ__গোলকুগু-রাজের প্রতি তাঁহার নিদারুণ উংপীড়ন! কিন্ত বিশ্ব-প্রেমিক 

রাজপুতরাজের চরিত্র ইহার কতদুর বিপরীত! যে নৃশংস অত্যাচারী পাষাণে হৃদয় 
বাঁধিয়া তাঁহার অসীম অনিষ্ট করিতে তিলমাত্রও ক্রি করে নাই; পরম-কারুণিক রাঁজমিংহ 

তাহাকে অসংখ্যবার ক্ষম করিয়াছিলেন । তীহাঁর হৃদয় দয়, দাক্ষিণ্য, ক্ষম। প্রভৃতি স্বর্গীয় 
গুণশ্রীমে বিভূষিত ছিল। সেই জন্তই অত্যাচারী শত্র তাহার নিকট ক্ষমা পাইয়াছিল। 
তিনি ইচ্ছা করিলে সেই দুর্বৃত্ত আরঙ্গজীবকে সদলে সংহার করিতে পারিতেন, কিন্ত 

সেই অত্যাচারীও তাহার সজাতীয় প্রজঞাবর্গের ভবিষ্যৎ ছুঃখের বিষয় ভাবিয়া! বিজয়- 
গৌরবের উচ্ছ সকালেও স্বীয় পুত্র জয়সিংহকে রণস্থল হইতে নিবর্তিত করিয়াছিলেন! 
স্বদেশের রহ্ষণার্থে তিনি যে একজন সমরবিশারদ সেনাপতি ও তেজন্বী বীরের ন্যায় 



8৪৩ রাজস্থান । 

অদ্ভুত রণকৌশল ও প্রচণ্ড বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য স্বয়ং অনস্তদেব সহআাননে 
অনন্তকাল ধরিয়াও তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারেন কি না সন্দেহ । বিশেষত: 

বিপন্না প্রভাবতীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তিনি যে অমীম বীরত্ব ও মহত্বের পরিচয় 
প্রদান করিয়াছিলেন, .সে বীরত্ব ও মহত্বের উপমা এ জগতে নাই। তিনি যে একজন 

পরম বিদ্বান্ ও হিটতষী নৃপতি, তাহার প্রমাণ তপ্র্টিত পূর্বোক্ত স্থদীর্থ তেজস্থিনী 
পত্রিকা । . সেই পত্রিকার রচলায় তিনি যে অনুপম লিপিচাতুর্ধ্য ও উদার-হৃদয়তার পরিচয় 
প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে নীতিজ্ঞ ও পরম বিদ্বান্ মহীত্সাগণের উচ্চ 

আসনেস্থান দেওয়া যাইতে পাঁরে। অপিচ তিনি যে একজন শিল্পপ্রিয় নৃপতি ছিলেন, 
তাহার প্রক্ষ্ট প্রমাণ__তত্প্রতিষ্ঠিত বিশাল রাজসমুন্দ সরোবর । সেই রাজসমুন্দ সরোবর- 
প্রতিষ্ঠার কারণ ও ততসম্বলিত সমস্ত বিবরণ যথাযথ বর্ণন.করিয়া আমর! মিবারেতিহাসের 
এই জ্যোতির্ময় পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত করিব.। 

রাজসঘুন্দ সরোবর ।--জাতীয় মহতী. প্রতিষ্ঠার ও রাজপুত-কীর্তির স্থবিশাশ 

প্রমাণক্ষেত্র এই রাজসমুন্দ সরোবর রাজধানীর সার্ধ-্বাদশ ক্রোশ উত্তরে এবং আরাবলির 

পাদপ্রস্থের এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গোমতী নামে একটা বক্রগতি গিরিতরঙ্গিণীর 
স্রোত, একটা বিশাল বাধদ্বার! প্রতিরুদ্ধ করিয়! উক্ত হ্দ প্রস্তুত হুইয়াছিল। রাণা 
আপনার নামানুসারে তাহার নাম “রাজসমুদ্র” (রাজসমুন্দ) রাখিয়াছিলেন। হ্রদের ঈশান 
ও বায়ুকোণ ভিন্ন আর সকল দিকেই উক্ত বাঁধ বিস্তৃত। সরোবরটা অত্যন্ত গভীর ; ইহার 
পরিধি গ্রায় ছয় ক্রোশ হইবে। বাঁধের আদ্যোপান্ত শ্বেত মর্্রে সংগঠিত; তাহার 
শীর্ষদেশ হইতে সরোবরের গর্ভ পর্য্যন্ত একটা বিশাল সোপান-পংক্তি সমুতকীর্ণ; সোগান 
সরোবরকে বেষ্টন করিয়া সংস্থিত।--তাহাও মর্ম্রময় | বাধ উচ্চ মৃত্প্রাকার দারা 

পরিবেষ্টিত। যদি রাঁজসিংহ আর কিছু দিবস জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে নেই 

প্রাকার-শিরে শ্তামল বিটপি-রাজি দ্বারা পরিশোভিত হইত। অরোবরের দক্ষিণপার্থে 
রাণা একটা নগর ও ছুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন । নগরটা তদীর় নামানুসারে “রাজনগর” 

নীষে আখ্যাত | পূর্বোক্ত কাধের উপরিভাগে শ্রীকষ্জের একটী শোভনীয় মনির 
সংগঠিত | মন্দিরটাও শ্বেত মর্দরময় | ইহার এবং বাধের সর্বাঙ্গে তৎকালোপযোগী 
নান! প্রকার মনোহর চিত্র উৎকীর্ণ। তন্মধ্যে এক স্থলে বৃহৎ ও স্থুষ্পঞ্ট অক্ষরে 
ততপ্রতিষ্ঠাতার ধারাবাহিক বংশ-বিবরণ লিখিত দেখিতে পাওয়| যায়। এই বৃহতী 
প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিতে রাঁণা ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে তাহার 
সমৃদ্ধ সর্দার ও প্রজাগণ অনেক সাহায্য করেন। -তবে ইহার উপকরণাদি নিকটস্থ 

শৈল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। যেরাশীকৃত মন্্র-শিল! প্রযুক্ত হইয়াছিল, রাণাকে 
যদি তাহাও ক্রয় করিতে হইত, তাহা হইলে যে, আরও কত অর্থ ব্যয়িত হইত, তাহা 
অনুমান করা কঠিন | কিন্তু মিবারভূমি র্বগর্ভা । এরপ মর্শার-শিলা তাহার 
মেখলান্ধূপিনী অনেক শৈলমালা হইতে সংগৃহীত হইতে গাঁরে। রাজসমুন্দ সরোবর 

শোভনীয়, বহব্যয়সাপেক্ষ ও প্রয্নোজনীক্ম বটে এ সকলই ইহার সৌন্দধ্যের পরিচায়ক; 
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কিন্তু যে কারণবশতঃ ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই কারণ অনুশীলন করিলে ইহার অভ্যন্তরে 
যেআর একটা গভীর সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সে সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনায় 

আর আর সমস্ত সৌনধ্যই অধ:কৃত হইয়া পড়ে। সে কারণ অতি হিতগর্ভ। রাপা 
রাসিংহের শাসনসময়ে, মিবারভূমি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা আক্রান্ত হইলে 
দীন হীন অসংখ্য প্রজাবৃন্দ কঠোর ক্ষুৎপিপাসা ও যমযস্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া শমনের 

আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। স্বীয় প্ররুতিবর্গের সেই হৃদয়বিদারী শোচনীয় ছুর্দশা- 
দর্শনে রাণা অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং যাহাতে প্রজাবর্শ দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
পায়, যাহাতে সর্বসাধারণের একটা মহোপকার সাধিত হয়, অথচ দেশে একটা অনন্ত 
কীর্তি স্থাপিত হয়; তাহাই সাধন করিতে রাণার বাসনা জন্মিল। তিনি সেই বিশাল 
রাজসমুন্দ সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই তিনটা উদ্দেশ্যের সাফল্য এবং আপনার বাঁসনার 
পরিতৃপ্তি সাধন করিলেন । ইহাই রাজসমুনদ সরোবরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। 

রাজস্থানের নন্দনকাননসদৃশ মিবারভূমির প্রতি প্রক্কৃতি দেবীর অচল অনুগ্রহ। 

সেইজন্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশ 
অপেক্ষা মিবারভূমি দুর্ভিক্ষ .ও মহামারী দ্বারা অল্পসময়ই উৎপীড়িত হইয়া থাকে। 
সিংহাসনারোহণের সাত বংসর পরে সম্বং ১৭১৭ (খৃঃ ১৬৬১) অব্দে মিবারের প্রতি 

উক্ত দ্বিবিধ দুর্ঘহের যেরূপ কঠোর আক্রোশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তেমন আঁর কখনও 

হয় নাই। “দারুণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাবৃন্দের অনীম যন্্ণীর বিষয় চিন্তা করিয়া 

“মিবারের অধিপতি এরূপ একটা কীর্তি স্থাপন করিতে কৃত প্রতিজ্ঞ হইলেন, যন্দার! 
“সেই' হতভাগ্য প্রজাঁগণ প্রতিপালিত এবং তাহার নাম চিরম্মরণীয় হইতে পারে।» 
এইরূপ চিন্তার পর রাণা উক্ত বিশাল সরোবর প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করিলেন । 

তদন্ুসারে দৈবজ্ঞের পরামর্শক্রমে পৌষমাসের অষ্টম দিবসে মঙ্গল বাসরে হ্তানক্ষত্রে 
প্রথম প্রস্তর স্থাপিত হইল। “ইহার নির্মীণকার্ধ্য সাত বৎসরের মধ্যে শেষ হইয়া 
“গিয়াছিল। ইহার প্রারস্ত ও উপসংহার-কালে দেবতাদিগের ষোড়শোপচারে পুজা 

“ও নানাপ্রকার বলি উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল । 
“আষাঢ় মাস অতীত হইয়া গেল, তথাপি বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পতিত হইল না; রাঁণা 

“কৃপা প্রার্থনা করিবার জন্য ভগবতী চতুরূজা দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। কিন্ত 
“কিছুতেই কিছু হইল না। এই রূপে শ্রাবণ ও ভাদ্র মামও চলিয়া! গেল, কিন্ত 

“তথাপি পর্জন্যদেবের প্রসাদ পরিলক্ষিত হইল না। জলাভাবে সমগ্র জগৎ একবারে 

“হতাশ হইয়া পড়িল এবং ক্ষুৎগীড়িত প্রজাবৃনদ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। যে দকল 
প্দ্রব্য সামগ্রীকে খাদ্য বলিয়া কেহ কখনও জানিত না, লোকে তাহাই খাইতে লাগিল । 
“স্বামী প্রেমময়ী বনিতাকে এবং বনিতা স্বামীকে অনায়াসে ত্যাগ করিয়া! ইতস্ততঃ 
“পলায়ন করিল । জনকজননী সন্তানদিগকে বিক্রয় করিতে লাগিল। ক্রমে কাল 
“অনর্থরাশির বৃদ্ধি সাধন করিল। দারুণ ছুর্হের এই বিভীষিকাময়ী বিকট ছাঁয়া 

“দুরদুরাস্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িল) এমন কি কীট পতন্গগণ আহারাভাবে গালে পালে 
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“মরিতে লাগিল। সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিত। ক্ষুৎগীড়িত হুইয়! প্রাণত্যাগ : করিতে 
“আরস্ত করিল । যাহার! শুদ্ধ অদ্যকার আহার সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহার 

“তাহা ছুইদিন করিয়া খাইল। পশ্চিম দিক হইতে তীত্র বেগে বাতাস বহিতে 
“লাগিল)-সে বাতাস মারাত্মক বাগে পরিপূর্ণ! প্রায় প্রত্যহ নিশাকালেই রাশিচক্র 
“ও নানা নক্ষত্র পরিদৃশ্তমান হইত | দিবাতাগে গগনমণ্ডলে মেঘের নাম গন্ধও 

“দেখিতে পাওয়! যাইত না, এবং বিছ্যদ্বিকাশ ও বজধ্বনি লোকে একবারে ভূলিয়াই 
“গিয়াছিল। এই সকল ছূর্নক্ষণ দর্শনে মানবমণ্ডলি ভয়াকুল হইয়! উঠিল। নদনদী, 
“সরোবর, নির্বর ও প্রত্রবণ সকলই বিশুষ্ষ! ধনবান্ ব্যক্তিগণ মাপিয়া আপনাদের 

“খাদ্যসামগ্রী বণ্টন করিতে লাগিল। ধর্ঘ্যাজকগণ আপনাপন কর্তব্য ভুলিয়া! গেলেন। 
«আর জাঁতিভেদ রহিল ন] ব্রাহ্মণ শুদ্র বাছিয়! লওয়া কঠিন হইয়া উঠিল ! বলবিক্রম, 
“জ্ঞানগৌরব, জাতি, বর্ণ, সকলই পরিত্যক্ত হইল। একমাত্র আহাধ্যই লোকের 
“মোক্ষবস্ত হইয়া দাড়াইল। চতুরর্ণ আপনাপন ভেদপরিচায়ক সমস্ত চিতই দূরে বিনিক্ষেগ 
“করিল ) একমাত্র ক্ষুধার আক্রমণে সকলই বিনষ্ট হইয়া গেল। ফলুল, কন্দমূল, 

“বৃক্ষপতর, বৃক্ষের ত্বক্ পর্যন্তও ভক্ষিত হইতে লাগিল; এমন কি মানুষে মানুষ 
“থাইল। নগর, গ্রাম, পরী, সমন্তই শূন্য হইয়া পড়িল! বীজাতাবে বংশ সকল 
“অনন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইল। জলাশয়ে মৎস্য নাই !--নকলের আশা ভরসা বিলুপ্ত 
£হুইয়া গেল *।” | 

সম্বৎ ১৭১৭ 1 অবের ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সংক্ষিপ্ত ও লোমহ্র্ষণ বিবরণ 

প্রকটিত হইল। যংকালে উক্ত দ্বিবিধ ছূর্ঘহ দ্বারা মিবারভূমি আক্রান্ত হয়, সেই সময়ে 
ছূব্ত্ত আরঙ্গজীব পূর্বোক্ত সমরানল প্রজ্ালিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কঠোরতম 
অত্যাচারে ছূর্ভিক্ষপীড়িত শমন-নিগৃহীত মিবারের ছূর্দাশা যে শতগুণে পরিবদ্ধিত 
হইয়াছিল, তাহ! অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই পৈশাচিক 
অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিফল তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাহার নাম 
মোগলকুলের কলঙ্ক বলিয়া ইতিহাঁসে কীর্তিত হুইয়াছে, তাহার বংশধরগণ পিতৃকুলের 
সাত্রাজ্য ও গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। জগতে কাহারও গৌরব চিরস্থায়ী নহে। 

* রাজবিলাস” হইতে নঙ্কলিত। 
1 ১৬৬১ থ্ষ্টান্ব। 



এয়োদশ অধ্যায়। 

শা, 

যাণ। জয়সিংহ-_তাহার ও ভাহার যমজ ভ্রাতার সম্বন্ধে একটা গল্প ;--রাণ| ও রাজকুমার আজ্িমের সাক্ষাৎ 
সমালাপ__নন্ধিবদ্ধন--স্ধিবিচ্ছেদ রাণ! কর্তৃক অয়সমূদ্দ সরোবর-প্রতিষ্ঠা সাংসারিক বিবাদ- 
বিষস্বাদ ;-_যুবরাজ অমরসিংহের বিদ্রোহাচরণ$-_রাঁণার মানবলীলা-সন্বরণ ।__অমরের সিং 'হাসনা- 
রোহণ 7_-আরঙ্গজীবের উত্বরাধিকারীর সহিত. তাহার সন্ধি-বন্ধন 7_-নাময়িক ঘটনা! সমূহের 
সমালোচনা ;-_মুগ্কর-স্থাপম ;--মোগল সাগ্াজ্য হইতে রাজপুতদিগের শ্থাতত্থা-লাভ )-_এতম্মূলক 
কারণ ;-আরঙজীবের মৃত্যু /-_সাস্রাজা লইয়! বিবাদ )-_বাহাছুর শাহের মোগল সাস্্রাজযো 
অভিষেক ;-_শিখদিগের শ্বাধীনতা.ঘোষণ| /--মিবার, মারবার ও অন্বররাজ্োর মধ্যে একতাবন্ধন ;__ 
তাহাদিগের বৈরাচরণারস্ত $-_ধাহাছুর শাহের দেহত্যাগ /₹ফিরোক, শিয়রের, 'আভিযেক --মারবার 
রাজকুমারীর সহিত ভাহার বিবাহ-ঘটন ভারতে ব্রিটিষ প্রাধান্যের শৃত্রপাত /সআ |টের সহিত 
রাখার সন্ধি-বন্ধন ১-্বাটদ্রিগের ম্বাধীনতা-ঘোষণ7--রাপা অমরের পরলোকগমন ?ত-াহার চরিত্র 
সমালোচনা। চ 

রাজপুত কুল-কেশরী বীরপুষ্গব রাজসিংহ সমগ্র রাজস্থানতৃূমিকে বিষাদতমনায় সমাচ্ছনন 
করিয়া অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার পরলোঁকগমনে সমগ্র 

রাজপুতসমিতি শোকার্ত হইয়াছিলেন। রাঁজসিংহের লীলা-সম্বরণের পর সম্বৎ ১৭৩৭ 
(খৃঃ ১৬৮১) অবে তদীয় দ্বিতীয় তনয় জয়সিংহ মিবারের সিংহাঁসনে সমারোহণ করেন। 

জয়সিংহের জন্মকালে এরূপ একটা ঘটন! সংঘটিত হইয়াছিল, যাহাঁর বিবরণ পাঁঠ করিলে 
রাজপুতজাতির একটা প্রসিদ্ধ আচারব্যবহারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে 
বিবরণ এস্লে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হওয়াতে আমরা তাহা বর্ণন করিতে বাধ্য হইলাম । 
জয়সিংহ সু্যা-করতলে সমাক্গিপ্ত হইবার কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁহার অন্যতম! বিমাতা ভীম 
নামে একটা পুল্র প্রসব করিয়াছিলেন । নবকুমার প্রত হইবামাত্র রাজপুতগণ অমরধব 
নামক একপ্রকার স্বাস্থ্যকর তৃণবলয় তাহার বাহুতে পরাইয়া দিয়া থাকেন। উক্ত 
প্রথার অনুসরণ করিবার জন্য রাণ! সেই বলয়স্থাপনের আয়োজন করিলেন। কিন্ত 
কনিষ্ঠ পুত্রের জননীর প্রতি অধিকতর অনুরাগ বশতঃ তিনি তাহারই বাহুতে “অমরধব”, 
পরাইয়৷ দিলেন। রাণ| উক্ত কার্য এরূপ ভাবে সাধন করিলেন, যাহাতে অপরে 
মনে করিল, যেন তিনি ভুলিয়াই তাহা করিলেন। কিন্ত বস্ততঃ তাহা নহে। যাহা 
হউক, শৈশবের সুকুমার বয়স অতিক্রম করিয়া ভ্রাত্যুগল ক্রমশঃ তারুণোর বৈচিত্রযময়ী 

সীমায় পদার্পণ করিলেন | কনিষ্ঠের গ্রতি পিতার সেইরূপ অন্নরাগণর্শনে জ্োঠ 
ঈরষাতরান্ত হইয়! পাছে কোনরূপ গৃহবিচ্ছেদ সংঘটন করে, এতদাঁশঙ্কায় রাণী একদা 

ভীমসিংহকে নিকটে আহ্বান করিলেন্কু, এবং আপনার অদি কোষমুক্ত করিয়া তাহার 
করে অর্পণপুর্বক গন্তীরম্বরে কহিলেন “এই উন্মুক্ত তরবার লইয়া এখনই তোমার 
নাতার প্রাণসংহার কর, নতুবা ভবিষ্যতে রাজ্য ঘোরতর বিপন্ন হইবার মন্তাবন! 



৪8০৪ | রাজম্থান | 

উদারহৃদয় তেজস্বী ভীম জনকের এই অকপট উক্তি শ্রবণ করিয়া অধুমাত্র বিস্মিত 
হইলেন না । পিতা! যে উতর সন্কটে পতিত হইয়া অসীম মানসিক যন্ত্রণার উচ্ছণসভরে 
ততপ্রতি সেরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা তিনি তখনই বুঝিতে পারিলেন। এক্ষণে 
তাহাকে সেই উভয়সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত তিনি স্থির ও অচঞ্চলভাবে উত্তর 
করিলেন প্পিতঃ! আপনি কিছুই আশঙ্কা করিবেন নন; এই আমি আপনার সিংহাসন 
স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে, অদ্য হইতে আমি সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করিয়া জয়সিংহের হস্তে 

সমর্পণ করিলাম, অদ্য হইতে আমি এ রাজ্যও ত্যাগ করিলাম । আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ 

করিয়া! বলিতেছি ষে, অদ্য হইতে যদি আমি এই দোবারি গিরিবর্মের মধ্যে বিদ্দুমারও 

জল পাঁন করি, তাহা হইলে আমি মহারাণ! রাজসিংহের পুত্র নহি।” পিতার নিকট হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিয়া ভীম আপনার সৈল্তসামন্তদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং 

ভাগ্য-লক্ষমীর স্ুপ্রসাদ প্রাপ্ত হইবার আশায় তাহাদ্িগের সহিত উদয়পুর হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিলেন। 

নৈদাধদিবা-দ্বিপ্রহর অতীত; ুর্যাদদেব মধ্যগগনে সমাসীন হইয়া! অনলময় কিরণ 
বর্ষণ করিয়া মেদিনীমণ্ডলকে বিদগ্ধ করিতেছেন । সমগ্র প্রক্কৃতি স্থির--গম্ভীর-_নিশ্চল। 

কোথাও বৃক্ষের একটা পত্র ষ্াত্রও কম্পিত হইতেছে না। উদয়পুরের সন্মুখস্থ দোবারি 

গিরিবন্্র সেই নৈদীঘ মধ্যাহ-মার্তণ্ডের অগ্নিময় কিরণপাতে উত্তপ্ত হইয়া যেন একটা 
প্রকাণ্ড অশ্নিকুণ্ডের সায় বিরাজ করিতেছে । এমন সময়ে ভীমসিংহ আপনার অশ্বীরোহী 
সেনানীগণের সমভিব্যাহীরে সেই পর্বতপথ মধ্যে প্রবেশ করিলেন । গ্রীষ্মের গ্রথর 

উত্তাপে তাহার ও তদীয় বাহন তুরঙ্ের সর্ধাঙ্গ ঘর্মসিক্ত। আর অধিক দূর অগ্রসর 
হইতে না গারিয়া বিশ্রাম করিবার জন্ত তিনি নিকাটস্থ একটী বিশাল বটবৃক্ষের সি 
ছায়াতলে ঘোটক হইতে অবতরণ করিলেন এবং একবার প্রাণ ভরিয়া! জন্মের শোঁধ নিজ- 
মাতৃভূমির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। হৃদয় উচ্ছ,সিত করিয়া! ছুইটা দীর্ঘশ্বাস নির্গত 
হইল,--বিশ/ল নয়নপ্রান্ত হইতে দুইটা অশ্রুরিনদু অলক্ষ্যে পতিত হইয়া ভূমিতল সিক্ত 
করিল। উত্তরাধিকারিত্বের চিরন্তন নিয়মানুসাঁরে যে প্রদেশের শাননদণ্ড তিনি স্বকরে 

চালিত করিতে পারিতেন, আজি বিধি-বিড়ম্বনায় তাহাকে অপরিচিত ও নিঃসম্পর্কায়ের 

্ায় সে প্রদেশ ত্যাগ করিয়া তাগ্যতরঙ্গের প্রচণ্ড ঘূর্ণীপাকে বম্প প্রদান করিতে হইল। 
কিন্তু তেজন্বী ভীম তাহা ভাবিয়] কিছুমাত্র কাঁতর হইলেন না। তাহার স্বকীয় বাহুবল ও 
হৃদয়ের দৃঢ়তার উপর বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল। তিনি জাঁনিতেন যে, কঠোরতম সঙ্কটে পতিত 
হইলেও সেই বাহুবল ও হৃদয়-দূঢ়তার সাহায্যে তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে 
পাঁরিবেন। এই রূপে আশ্বস্ত হইয়া তিনি নিরুৎসাঁহ বা হতাঁশ হইলেন নাঁ। ভীম 
অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে পাত্রবাঁহককে অনুমতি করাতে সে ব্যক্তি নিকটস্থ 
শীতল প্রত্রবণ হইতে রজতপাত্র পূর্ণ করিয়া! তাহার হস্তে সমর্পণ করিল। ভীম পানার্থে 

শগ্ধবারিপূর্ণ সেই পানপাত্র উত্তোলন করিলেন; অকন্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে অন্ত ভাবের 
উদয় হইল। তিনি সেইপাত্রস্থ সমস্ত বলিল তূমিতলে ঢালিয়া দিয়া পানপান্রটাকে 



মিবার ৪০৫ 

নির্বরিণীমূলে নিক্ষেপ করিলেন এবং বনদেবীকে সম্বোধন করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন 
দ্বনদেবি! অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি ভ্রান্ত হইয়াছিলাঁম, তাই আত্মপ্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গ করিতে যাইতেছিলাম। এ দোবারি গিরিপথের অভ্যন্তরে আমার বিন্দুমাত্রও 
জলপান করিবার ক্ষমতা নাই।” ,ভীম নিজ অর্খোপরি পুনঃসমাঁনঢ় হইলেন এবং অঙ্খে 

কষাবাত করিয়া! সদলে গিরিবর্্ব হইতে বহিগ্তি হইয়া চলিলেন। অমনি দৌবারির 
প্রচণ্ড লৌহকবাট তাহার পশ্চাতে ভীমনাদে রুদ্ধ হইল! স্বাদেশ পরিত্যাগ পূর্বক 
ভী্মসিংহ সম্্রাটতনয় বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাহাদুর তাহাকে সাদরে 
গ্রহণ করিয়া তংপ্রতি সার্ধত্রিসহত্র অশ্বারোহী সৈন্যের নেতৃত্ব অর্পণ করিলেন 
এবং তাহাদিগের ভরণগোধণীর্থে বাহান্নটা জনপদ নির্দেশ করিয়1 দিলেন। কিন্তু মৌগল- 
সেনাঁপতির সহিত তাহার বিবাদ হওয়াতে ভীম অল্পদিনের মধ্যেই সদলে সিন্ধুনদের 
পরপারে প্রেরিত হইলেন। ছুঃখের বিষয় সেই সুদূর কাবুল হইতে তাহাকে আর 
ভারতে ফিরিয়া আদিতে হইল না। আপন নির্বদ্ধিতাবশতঃ কঠোর ব্যায়াম আচরণ 
করিতে গিয়া! তিনি জীবনের মধ্যাঙ্নে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন *। 

এক্ষণে আমর! রাখ! জয়সিংহের চরিত্রসমালোচনায় পুনঃপ্রবৃত্ত হইলাম । 

বাজসিংহাসনে আরোহণ করিবার কিছুকীল পরেই তিনি আরঙ্গজীবের সহিত সন্ধি 
মংস্থাপন করিলেন 1 সম্ত্রটতনয় আজিম এবং মোগলসেনাপতি দেলহীর খা সেই 
সন্ধিপত্র লইয়া রাশার নিকট উপস্থিত 'হয়েন। রা! তাহাদিগকে সাঁদরে গ্রহণ করিবার 

জন্য দশ হাজার অশ্বীরোহী এবং চন্ধিশ হাজার পদাতিক সৈন্যের পুরোভাগে অবস্থিত 

হইয়া মিরারের বিস্তৃত ক্ষেত্রে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এতছুপলক্ষে সমূহ জনতা 

হইয়াছিল। প্রাথের অধিক প্রিয়তরা মিবারভূমিকে দীর্ঘকালের পর দেখিবার জন্য 
পরমীনন্দে পুলকিত হুইয়! মিবারের অধিবাসিবৃন্দ গিরি-নিলয় পরিত্যাগ পূর্বক সেই 
বিভৃত ক্ষেত্রে আসিয়া! দণ্ডায়মান হইয়াছিল । সকলেরই মুখে আশা, উত্দাহ ও আনন্দের 

হাস্তময়ী বিভা বিভাসিত। জয় ও আননরবে মেদিনীমগ্ুল ঘন ঘন কম্পিত করিয়। 

মকলে সেই বিস্তৃত জনস্থানভৃতাগে দণ্ডায়মান হইল। দেখিতে দেখিতে আজিম ও 

দেলহীর খা আঁপনাদ্রিগের কতিপন্ধ শরীর-রক্ষকের সমতিব্যাহারে সেই স্থলে উপস্থিত : 

হইলেন। তাহাদিগকে সম্মুখে দেখিয়া রাজপুতগণ “জয়, জয়সিংহের জয়” বলিয়। 
ভীম গস্ভীররবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির উচ্চ কণ্ঠস্বর গম্ভীরভাবে 

প্রতিধ্বনিত হুইয়! অনস্ত আকাশপথে উিত হইল 1 আজিম ও দেলহীর খা উপস্থিত 

হইলে রাণ! তীহাদিগকে উপযুক্ত আদর ও অন্ত্রমের সহিত গ্রহণ করিলেন। রান! 

রাজসিংহ দেলহীর খাঁকে গিরিসঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া মোগল- 

* ভীমসিংহের বংশধর বুনিরারাজের নিকট মহাত্ম! টউ নাহেব এই মকল বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন । 

কথিত আছে, ভীঘ ভৎকালে একজন শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী ছিলেন। অস্বকে দ্রুতবেগে চালিত করিয়াও : তিনি 
তাহার পৃষ্ঠ হইডে উঠিয়া বৃক্ষশাখা অবলক্বন পূর্বক ছুলিতে গারিতেন। দুঃখের বিষয়, উক্তরূপ 
বারানুষঠানেই তিনি পঞ্চ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। | 



৪০৬ রাজশ্থান। 

সেনাপতি, রাঁণা! জয়সিংহের নিকট বার বার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তদদীয় স্বীয় 
পিতাকে শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । রাজপুতরাজের বিপুল সহায়বল 

দেখিয়া আজিম মনে মনে ঈষৎ ভীত হইলেন; কিন্তু স্থবিজ্ঞ দেলহীর খা রাজপুতের 

উচ্চহদয়তা ও ওঁদার্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া কৃতজ্ঞতার সু্সিপ্ধ রস আস্বাদন পূর্বক 

মনে মনে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাঁগিলেন। তিনি জানিতেন যে; বীরহ্বদয় 
রাজপুত কখনই বিশ্বাসঘাতক নহেন। গৃহাগত শক্ররও প্রতি তাহারা কখনও 
অন্যাঁয়াচরণ করেন না । বিশেষতঃ যে জয়সিংহ প্রতিহিংসা লইতে সম্পূর্ণ সক্ষম 

হইলেও অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দান করিয়াছিলেন, সেই জয়সিংহ কি আঙ্গি 
তীহাদিগকে আপনার গৃহাত্যন্তরে প্রাপ্ত হইয়া অতি ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন? 
হীনবুদ্ধি আজিম রাজপুত-চরিত্রে অবিশ্বাস করিলেও সুদক্ষ দেলহীর খা তাহাতে 
অগুমাত্রও সনেহ করিলেন না। তিনি রাণাকর্তৃক গৃহীত হইয়া পরম আপ্যায়িত 
হইলেন। সন্ধি-বন্ধন শেষ হইয়া গেল। আকবরের বিদ্রোহিতাঁচরথে রা! যে আনুকূল্য 
দাঁন করিয়াছিলেন, তাহার দওস্বরূপ তিনি তিনটা জনপদের স্বত্বাধিকার সম্রাটের হস্তে 
ত্যাগ করিলেন। সম্রাটের অভিপ্রায়ান্ুসারে আজিম আরও বিজ্ঞাপন করিলেন যে, 

রাঁণা আপন রক্তবর্ণ শিৰির ও ছত্র আর ব্যবহার করিতে পাইবেন না । কিন্ত এসকল 
দণ্ড নাম মীত্র। কেবল সত্ত্রাটের সন্মানরক্ষার জন্য সেরূপ প্রস্তাব উখ্বাপিত হইয়াছিল। 

পরস্থ রাঁণা ইহাতে লাভবান্ হইয়াছিলেন। কেনন! আজিমের হৃদয়ে বিশ্বাসোৎপাঁদন 
করিবার জন্য দেলহীর খাঁর পুভ্রগণ শরীরবন্ধকশ্বরূপ তাহার নিকট রক্ষিত 

হইয়াছিলেন। দেলহীর খঁ! বিদায়কালে রাণাকে যে কয়েকটী কথ! বলিয়াছিলেন, 
তাহা পাঠ করিলে আমাদের উক্তির সতাত! সপ্রমাণ হইতে পারিবে । জয়সিংহের 
নিকট বিদায়-গ্রহণকালে মোগলসেনাপতি ধীর নম্রভাঁবে বলিলেন “আপনার সর্দারগণ 

স্বতাবতঃ কঠোর, এবং আমার পুত্রগণ আপনার মঙ্গলার্থে শরীরবন্ধকম্বরূপ অবস্থিত 
হইল; কিন্তু তাহাদদিগের জীবনের বিনিময়েও যদি আমি আপনার দেশের পূর্ণম্বাধীনত৷ 
পুনরুদ্ধার করিতে পারি, তাহাতেও ক্ষান্ত থাকিব না। আপনার চিত্ত স্থির রাখুন। 

আপনার শ্বর্গায় জনকের সহিত আমি মৈত্রীস্থত্রে আবদ্ধ ছিলাম ।” 
রাজপুত-মিত্র দেলহীর খাঁর উদ্দেশ্য সফল হইল না। তাহার সে উদ্দেশ্য মহত বটে, 

কিন্ত অনিবার্ধ্য ঘটনাশ্রোতের গতি রোধ কর! মানবের সাধ্যায়তত নহে। দেলহীর 

থা মানব, সুতরাং ততপ্রতিকূল ঘটনাপরম্পরার প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করিতে তিনি 

সক্ষম হয়েন নাই। তাহার উদ্দেশ্য বিফল হইলেও রাণা! আপনার অসিবলের উপর 

সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন । রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হুইবার কিঞ্দিন পাঁচ বৎসরের 
মধ্যেই তাহাকে দূ্দর্ষ কামোরীর উপযূর্ণপরি কঠোর আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার্থ 
পুনর্ধার গিরিনিলয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । সেই সকল পর্বত-নিকেতনের 
অভ্যন্তর হইতে সময়ে সময়ে বহির্গত হইয়া! রাঁণ! জয়সিংহ শক্রকুলের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন । রাজ্যের উক্তরূপ বিপন্ন অবস্থায় এবং অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহের কালে রাণার 



মিবার ৪০৭ 

' বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল) কিন্তু সেই সমন্ত বিপুল ব্যয় নির্বাহ করিয়াও রাণ। 
যে বহুব্যয়সাপেক্ষ অনস্তকীত্িস্তন্ স্থাপন করিয়া গিয়ছেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে 

মিবারভূমিকে প্ররুত রত্বগর্ভ। বলিয়াই জ্ঞান হয়। একটা প্রসন্ন-সলিলা! গিরিতরক্কিনীর 
মধ্যভাগে একটা বিশাল বাঁধ স্থাপন করিয়া রাগ! “জয়সমুন” নামে একটী সুবিশাল 

মরোবর স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের মধ্যে যত সরোবর আছে, তন্মধ্যে জয়সমুন্দ 

ৃহত্রম। : প্রক্কৃতির স্ুপ্রসাদবলে জয়সমূদ্-সরোবর স্থষ্টি করিবার সমূহ স্থবিধাও 
সংঘটিত হইয়াছিল। কেননা! 'যে স্থলে উক্ত হুদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তথায় প্রায় সমস্ত কালই 
প্রভূত পরিমাণে সলিল থাকিত। রাণা জয়সিংহ আপন বুদ্ধিমত্তাীকলে সেই অসীম 
টা একত্রিত করিয়৷ তাহার চতুর্দিকে উচ্চ বাঁধ স্থাপন করেন। ইহার পরিধি 
পঞ্চদশ ক্রোশের ন্যুন নহে। জয়সমুন্দ হইতে হরিৎ শস্যের__বিশেষতঃ ধান্যের বিশেষ 
উপকার সাধিত হুইয়াছিল। উক্ত সরোবরের উচ্চ ও বিরাট বাঁধের উপর রাণা আপন 
প্রিয়তম! মহিষী কমলা-দেবীর*জন্য একটী শোতনীয় প্রাসাদবাটিক। নির্মাণ করেন । 

পারিবারিক অন্তর্বিবাঁদ-নিবন্ধন রাণার শেষ জীবন অত্যন্ত কষ্টকর হইয়! উঠিল। 
তাহার আন্তরিক স্থুখশাস্তি অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়া! পড়িল; এমন কি 

রাজকাধ্যালোচনাতেও তিনি জন্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িলেন। উক্ত ৰিবাদের মৃলীভূত 
কারণ তাহার আত্যন্তিক স্ত্রীপরায়ণত। । এই অনর্থকরী প্রবৃতিদ্বারা তীহা'র সম্মান 
গৌরব সমস্তই বিনষ্ট হইয়! গেল; অবশেষে তাহাকে আপনার উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। জয়সিংহের যতগুলি মহিষী ছিলেন, তন্মধ্যে তাহার উত্তরাধিকারী 
অমরসিংহের জননীই সর্বজ্যোষ্ঠা। তিনি বুন্দির হারকুলে সমুদ্ভূতা ৷ উক্ত হারকুল হইতে 

গিহেলাটকুলের অনেক সময়ে অনেক উপকার এবং সময়ে সময়ে সমূহ অনিষ্টও সংঘটিত 
হইয়াছে। হাররাজকুমারী সর্বজ্োষ্ঠা,_বিশেষতঃ মিবারের ভাবী নৃপতি অমরসিংহের 

জননী; ধর্মমত তাহার প্রতিই অধিকতর অনুরাগ প্রদর্শন করাই রাখার সর্বতোভাবে 

কর্তব্য। কিন্ত তিনি কাম-বিমূঢ় ; সেই জন্যই ধর্মপত্রীর প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিয়া 
নবীনা কমলাদেবীর প্রতি সমাসক্ত হইয়াছিলেন। কমলাদেবী কনিষ্ঠ! হইলেও স্বামীর 
অনুরাগ প্রাপ্ত হওয়াতে জ্যেষ্ঠা সপত্বীর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহার 
সেই বিদ্বেষাচরণই রাণার পারিবারিক বিপ্লবের সমুদ্ভীবন করিয়াছিল । একে যুদ্ধবিগ্রহে 

ও শত্রর উংপীড়নে মিবাররাজ্য নিতান্ত হীনদশায় নিপাঁতিত হইয়াছিল; তাহাতে আবার 
এই অনর্থকর অন্তর্বিপ্রবে তাহার যে অনিষ্ট সংঘটিত হইল, শক্রুসমরে ঘোরতররূপে 

পরাজিত হইলেও সেরূপ অনিষ্ট ঘাঁটিতে পারিত কি না, সন্দেহ। বহুবিবাহ হইতে 

ভারতীয় রাজন্যসমাজে যে কত অনিষ্ট সযুভ্াবিত হয়, তাহার সত্যতা উক্ত বিবরণ পাঠ 
করিলে সমাক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি-লীতের জন্য ভারতের 
অন্যান্য নরপতিগণ ছুরিত-অবলম্বনে রাজ্যমধ্যে মহানর্থের সংঘটন করিয়। থাকেন বটে, 

রা কমলাদ্েবী প্রাচীন প্রমারকুলে জন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন। শদেশে তিনি “রুত। রাণী” নামে, 

অভিহিত। | 
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কিন্তু মিবারের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যাঁয় যে, মহারাজ বাপ্লারাওলের বংশধরগণ ' 
কদাপিই সেইরূপ ছুরাচরণ অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে,_ 
গিহেলাটনৃপতিগণের প্রক্কষ্ট শাসন-পদ্ধতি। তাহারা আপনাদিগের পুক্রদিগের উপর স্বশ্নই 
রাজনৈতিক ক্ষমত। প্রদান করিয়া থাকেন। এরূপ অনুষ্ঠানে রাজপুল্রগণের চরিত্র উন্নত 
ও উচ্চভাব ধারণ করে, তাহা! সহজেই বুঝা যাইতে পারে। 

অমরসিংহের জননী ও কমলাদেবীর সাপত্ত্-বিদ্বেষ দিনদিন বর্ধিত হইতে লাগিল) 

অবশেষে তাহ! এতদূর উচ্ছদিত হইয়! উঠিল যে, উভয়ের একত্র-সংস্থিতি সম্পূর্ণ অসম্ভব 
বলিয়া গ্রতীত হইল । যে জয়সিংহ ইতিপূর্বে আরঙজীবের সহিত যুদ্ধে তত প্রচগ্ডবীরত্ব 
ও রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, আজি উপস্থিত পারিবারিক সংঘর্ষ হইতে নিষৃতি 
পাইবার জন্ত আপনার জোষ্ঠ। পত্বীকে পরিত্যাগ পুর্বক জীবনতোষিণী কমলাদেবীর সহিত 
জয়সমুন্দের নির্জন প্রাসাদমধ্যে জীবনযাপন করিতে মনস্থ করিলেন । রাজধানীতে 

পাঞ্চোলি মন্ত্রীর হস্তে অমরকে সমর্পণ করিয়া তিনি চিত্তবিনোদিনীর স্বর্গীয় প্রেমালাপনে 
সেই নিভৃত নিবাসে নিতান্ত অলসের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি 
শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। অচিরে তাহার পুত্রের অসদাচরণ নিবন্ধন মেই 

বিজনবাস পরিত্যাগ করিয়! তাহাকে স্বনগরে প্রত্যাগমন করিতে হইল। অমরসিংহ নিজ 
বয়োধর্মস্থলভ চাপল্য বশতঃ একটা মত্মাতঙ্গকে নগরমধ্যে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেন। মদমন্ত 

হস্তী হইতে অনিষ্টাশঙ্কা৷ করিয়াই হউক, অথব। অন্ত কোন কারণ বশতঃই হউক, পাঞ্চোলি 
মন্ত্রী রাজকুমারকে তিরস্কার করেন। তাহাতে অমর তাহাকে ঘোরতররূপে অপমান 

করিয়াছিলেন । সচিব-বরের প্রতি অমরের উক্তর্ূপ অন্যায় আচরণের বিবরণ রাণার 

কর্ণগোচর হইল। তিনি পুত্রের প্রগল্ভতার বিষয় ভাবিয়া মনে মনে সাতিশয় ছুঃখিত 

হইলেন এবং অমরকে উপযুক্ত শিক্ষা! দিবার উদ্দেশে দেই নিভৃত নিকেতন পরিত্যাগ 
পূর্বক পথিমধ্যে চিতোরপুরী পরিদর্শন করিয়া! উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু অবাধ্য 
অমর জনকের আমিবার অপেক্ষা করিলেন না; পরস্ত তাহার আলম্ত ও অকর্দরণ্যতা 

গ্রস্ছত অনর্থরাশির বিষয় চিন্তা পূর্বক তত্প্রতি বিষম বিরক্ত হইয়া জননীর 
উত্তেজনানুসারে প্রকাশ্ত বিদ্রোহিতাচরণ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং বুন্দীরাজ্যো 
দ্বীর মাতুল হারবৃপতির নিকট" পলায়ন পূর্বক একবারে দশসহত্র অস্ত্রধারী 
সৈনিকের সমভিব্যাহারে পিতৃরাজ্যে পুনর্ধাত্রা করিলেন । এতছ্পলক্ষে অমরের 

সর্দারগণও তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন। ক্রমে অস্তর্বিপ্লব -ছূর্নিবার্য্য হুইয়৷ উঠিল; 

ক্রমে অনেক সর্দার ও সৈনিক আলম্তপরতন্ত্র নৃপতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অমরের পক্ষ 
অবলম্বন করিতে লাগিল । রাঁণা বিষম সন্কটে পতিত হইলেন। সেই ছুর্নিবা্ধ্য অস্তরবিপ্লব 
নিবারণ করিবার উপায়াত্তর না দেখিয়া তিনি অবশেষে আরাবল্লি উত্তীর্ণ হইয়। গদবার- 
রাজ্যে পলায়ন করিলেন এবং পুত্রকে প্ররুতিস্থ করিবার উদ্দেশ্তে তত্প্রদেশস্থ প্রধান 
সামন্তরাজাকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু অমর রাজ্যের অধিকাংশ সর্দারগণের 
সহায়তা প্রাপ্ত হইয়! নিতান্ত গর্বিত হইয়াছিলেন; স্ৃতরাং তিনি গিতার কোন বাক্যেই 
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কর্ণপাত করিলেন না এবং রাজকোষাগাঁর হস্তগত করিবার অভিগ্রায়ে সদলে, 

কমলমীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দেপ্রা সর্দারের হস্তে উক্ত নগরের শাসনভার সমর্পিত 
ছিল। তিনি একজন সুদক্ষ যোদ্ধ!। বিদ্রোহী অমর তাহা অপেক্ষা অধিকতর সহায়- 
সম্পন্ন হইলেও তিনি তাহার উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিলেন। বিফল-মনোরথ হইয়াও অমর 
পিতৃবাক্যে কর্ণপাত করিতে সম্মত. হইলেন না । অবশেষে তিনি যখন শুনিলেন যে, যে 
রাঠোরগণ তাহার বিদ্রোহানলকে সন্ধুক্ষিত করিয় ভুলিয়াছে, তাঁহার! ভিতরে ভিতরে 
গদবার-রাজ্য হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং রাণার অস্থগত কতিপয় সার্দীর * 
জ্রিলবার! গিরিবর্জস রক্ষা করিতে প্রাণ পর্যযস্তও পণ করিয়াছেন, তখন তাহার মনে ভীতির 
সঞ্চার হইল। তখন তিনি জনকের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। 
ভগবান্ একলিঙ্গের পবিত্র মন্দিরে পিতাপুত্রে একত্রিত হইয়1 সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। 
সেই সন্ধি'অন্থসারে স্থিরীক্কৃত হইল যে, রাণ! জয়সমুন্দ পরিত্যাগ পুর্ব্বক নগরে প্রত্যাগমন 
করিবেন এবং অমরসিংহ সেই নৃতন প্রাসাদে নির্বাসিত হইয়। পিতার জীবনকাল 
অতিবাহিত করিবেন । 

রাণ জয়সিংহ সর্বসমেত বিংশতিবর্ষ রাঁজত্ব করিয়াছিলেন । সুকুমার বয়সে তিনি 

যে সমস্ত উচ্চতর গুণগরিমার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, যদি রাজসিংহাসনে সমারঢ় 
হইয়া সেইরূপ পারিতেন, তাহ। হইলে তিনি মোগলগ্রাস হইতে স্বদেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ 
ভাবে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু তাহার স্ত্রীপরায়ণতাই সর্নাশ সাধন করিল। 

সেই স্ত্রীপরায়ণতার পাপপ্ররোচনায় বিমূঢ় হইয়া! তিনি নিতাস্ত অলস ও অকর্ণাণ্য হইয়া 
পড়িলেন এবং বাল্যার্জিত মস্ত যশোগৌরব হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইলেন । 
জয়সিংহ যদি সেই স্ুুবিশীল সরোবর প্রতিষ্ঠা না করিতেন, তাহ! হইলে তাহার নী 

মিবারের ঘটনাপূর্ণ ইতিহাসে সম্পূর্ণ শৃন্ত হইয়া থাকিত। 
রাণা জয়সিংহ মানবলীলা সন্বরণ করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুক্র অমরসিংহ (দ্বিতীয়) সম্বৎ 

১৭৫৬ (থৃঃ ১৭০০) অবে তৎসিংহাসনে সমান হইলেন। অমর নামের যে মাহাত্ম্য, 

তাহ! অনেক পরিমাণে ইহাতে সংক্রামিত হইয়াছিল। আপন পূর্বপুরুষ বীরবর অমর- 
সিংহের বীরত্ব ও মহত্ব ইনি অনেকাংশে অনুকরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্ত 
ইনি যে, পিতার সহিত ঘোরতর সংঘর্ষে সংলিপ্ত হয়েন, তাহাঁতে ইহার ও মিবারভূমির 

আত্যস্তরিক বল বহুল পরিমাণে বিনষ্ট হইয়। গিয়াছিল। যদি সেরূপ না হইত? যদি 
অমরসিংহ পিতার সহিত বিবাদ করিয়া স্বরাঁজ্যের সর্বনাশ সাধন না করিতেন) তাহা 

হইলে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে মিবারভূমি বোধ হয় আপনার প্রণস্টাগীরব 
পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইত। কিন্ত মিবারের সম্পূর্ণ ছুরদৃষ্ট ; নতুবা! বীরপুজব স্বদেশ- 
প্রেমিক রাজনিংহের আত্মজ হইয়া হতভাগ্য জয়সিংহ অনর্থকরী স্ত্রীপরায়ণতার পরিসেবা 
করিবেন কেন ? রাণা রাজসিংহ ও জয়সিংহের শাসনবিবরণ অনুশীলন করিলে স্পষ্ট ছি5555858511090585558587588% | 

* যে কতিপদ্ন সর্দার রাণার অনুগত ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে বিজোলির বিহারী শাল, শালুদ্বার 
হুগুলসিংহ, গানোরের গোপীনাধ ও দৈশৃরীর শৌলাককি । 



৪১০ রাজস্থান। 

প্রতীত হইয়া! থাকে যে, সামস্তরাজ্ের অধীশ্বরের চরিত্রের উপর তাহার রাজ্যের হুখহঃখ, 
সপ্পূর্ণ নির্ভর করে। রাজপুতকুলগৌরব স্বদেশান্ুরাগী বীরকেশরী রাজসিংহ আপনার 

স্বতাঁবসিদ্ধ বীরত্ব, মহত্ব ও তেজন্ষিতার বলে আপনার অনুগত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে 

জলন্ত শ্বদেশানুরাগ ও আম্মোৎসর্গ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন এবং সেই অসীম 
স্বদেশপ্রেমিকত। ও আত্মোৎসর্গের প্রভাবে মৌগলসম্্টের বিপুল সেনাবলের বিরুদ্ধে 

অসিধারণ করিয়। বলদর্সিত সম্রাটকে, তাহার পুত্রদিগকে; তাহার রণদক্ষ সেনানীদিগকে 

পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারী, মিবারবার্দীগণের সেই 

উচ্চ আনুকূল্য ও মহাম্থভৃতি প্রাপ্ত হইয়াঁও, মিবারভূমিকে এরূপ হীন দীন দারিদ্রের 
নি্নতমকৃপে নিমজ্জিত করিয়া গেলেন যে, আর কেহই সহত্র চেষ্টা করিয়াও সেই ছুরবন্থা 

হইতে তাহাকে আর উদ্ধার করিতে পারিল ন1। 

রাঁজসিংহাসনে সমারূঢ় হইবার অল্পকাল পরেই রাণা অমরসিংহ সম্রাটের ভাবী 

উত্তরাধিকারী শা আলমের সহিত একটা সন্ধি সংস্থাপন করিয়। লইলেন | এরূপ 

সন্ধি-স্থাপনে তাহার ভাবী-দর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। যে সময়ে তিনি 

পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন, সে সময়ে মোগলসাআ্াজ্যে বিষম অন্তর্বিপ্নব প্রজলিত) 

আরঙ্গজীবের পুভ্রগণ পরম্পরের হৃদয়-শোণিত পাত করিয়া সেই প্রজ্বলিত বিপ্লব-বহিতে 

আহুৃতি দান করিতেছিলেন। মোগলসাম্রাজ্যের উক্তরূপ ছুরবস্থা অবলোকন করিয়াই 

ভাবী-দর্শী রাখা! অমর ভাবী মোগলসম্রাট শী-আলমের সহিত সন্ধিস্ত্রে বন্ধ হইয়াছিলেন। 

উক্ত সন্ধি অতি সঙ্গোপনে সংবদ্ধ হইয়াছিল। যতকালে শা-আলাম সিন্ধুনদের পশ্চিমপারে 

গমন করেন, মিবারের সহকারী সেনাদল তাহার সহায়ত! করিবার জন্য জনৈক শক্তাব 

সর্দীরের অধিনেতৃত্বে তথায় বিপুল বীরত্ব প্রকাঁশ করিয়াছিল। কথিত আছে, সেই 

সুযোগে সেই দুরদেশে শা-আলমের সহিত উক্ত সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল *। 

* «রাণা ও শা-আলম বাহাছুর শাহের মধো গুপ্ত সন্ধি ।__সন্ধিপত্র শা-আলমের দ্বাক্ষরিত | 

“গ্রজাবর্গের মঙ্গল-বিধায়ী যে ছয়টা প্রস্তাব ভবৎ কর্তৃক উত্বাপিত এবং মৎকর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে ; 

“ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাহ! সম্পূর্ণ হইবে $-_ 
«১ম । শা জিহানের সময়ের স্তায় চিতোরের পুনর্গঠন । 
*ত্য়। গোবধ-নিবারণ । (ক) | 

“ওয়। শা জিহানের নময়ে যে সমন্ত জনপদ মিবারের অন্ততুক্ত ছিল, সেগুলি আপনাকে পুনঃ 
প্রদত্ত হইবে । 

“তর্থ। যিনি আকবর) শ্বর্গধামে বাঁস করিতেছেন, তাহার শাদন-কালের ম্যায় হিন্দুগণ স্বাধীনভাবে 

“ইষ্টদেবের পৃজ। ও ধর্দ্মাচরথ করিতে পাইবেন। 
4৫ম। আপনি যাহাকে পদচ্যুত করিবেন, সে রাজসমীপে কোন অনুথহই প্রাপ্ত হইবে না। 

(ক) গো-হতাবিবয়ে হিন্ুজাতির যে কতদূর ঘ্বণা এবং গোঁ-হস্তাকে হিনুগণ কিরূপ পাপাচারী জান 

করিয়। থাকেন তাহার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। | 

মহাত্মা টড সাহেব বলেন ণগোজাতির প্রতি হিন্দুদিগের আত্যন্তিক ভক্তির বিষয় অনুশীলন করিণে 

আমরা একটা মহতী রাজনৈতিক শিক্ষা লাত করিতে পারি।” ১৮১৭-_১৮ খুটান্সে রাজপুতদিগের সহিত 

বিটিব গবর্ণমেপ্টের যে সন্ধিবন্ধন হইয়াছিল, তাহাতে অস্থান্ত প্রস্তাবের মধ্যে গো-হত্যা-নিবারণই মুখ্য । 



মিবার। | 8১১ 

ধে ঘটনাআ্োতের ঘোরতর আবর্তে পতিত হইন্লা মোগলকুলের অধঃপতন হুইল, 
যাহাই অবশেষে এই সুদূর দেশে খেতদ্বীপবাসী ব্রিটিষসিংহের প্রভূতার পথ পরিদ্তত 
করিয়! দিল) তাহা! আলোচনা কর! এস্থলে নিতান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া গ্রতীত হইতেছে । 
তাহা আলোচনা করিলে একটা অমূল্য রাজনৈতিক তত্ব শ্বতঃই উপলব্ধ হইয়া থাকে। 

সেই তত্বের মহিমায় মুগ্ধ হইয়| ভারতবন্ধু মহাত্মা টড সাহেব মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন “এই তত্ব 
যেন একটা লঙ্ষেতের স্তায় আমাদিগের সম্মুখে দীড়াইয়৷ আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে 
যে, নৈতিকবলের সাহায্য নাঁ লইয়া! শুদ্ধ অসিবলে ভারতবর্ষ শাসন করিলে বিপদে 
পতিত হইতে হইবে।” হিন্দুবৈরী আরঙ্জীবের শাসনপ্রণালী অন্থীলন করিলে টড্ 
মহোদয়ের উক্তির সম্পূর্ণ সত্যতা সম্যক উপলন্ধ হইতে পারিবে। বলদর্পিত ছুরাচার 
আরঙ্গজীব আপনার বিপুল সহায়বলের বিষয় চিন্তা করিয়া শুদ্ধলাত রাজপুতদ্িগকে 
অন্তরের সহিত ত্বণা করিতেন । ইহাতে তিনি আপন পদে ও আপনার বিরাট রাজ্যের 
মূলদেশে আপনিই কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। আত্মবলে অন্ধ হইয়া যদিও তিনি 
আপনার প্রক্কৃত অবস্থা আদৌ বুঝিতে পারেন নাই; তথাপি স্পষ্টই দেখিতে পাওয় 
ধায় যে, রাজনীতিজ্ঞ আকবর যে বিরাট সাম্রাজ্যের মৃলপত্তন করিয়াছিলেন, তাহ! 
একমাত্র তাহারই ছুরাচরণে ক্ষয়িতমূল বৃক্ষের ন্যায় আমূল কম্পিত হইতেছিল। হুর 
আরঙ্গজীব যদি মুহূর্তের জন্তও আত্ম-রাজ্যের বিষয় ভাবিয়। দেখিত্েন, তাহা হইলে 
মোগলসামতাজ্যের তত শীত্র অধঃপতন হইত না। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে 
দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, রাজ্যশাসনে অথবা রণাভিনয়ে ধিনি যতই পারদর্শী হউন না, 
অথবা যতই অসীম সহায়, বল ও বিক্রম অধিকার করুন না, প্রজাবর্গের হৃদয়ের অনুরাগ 

প্রাপ্ত না হইলে, প্রজাদিগকে সন্তষ্ট রাখিতে ন! পারিলে কখনই আপনার রাজ্য ও 
রাজপ্রভৃতা অক্ষুণ্ন ও দৃ় রাখিতে পারিবেন না। মহাস্া টডের সময়ে ব্রিটিষসিংহে র 

দাত্রাজ্য যতদুর বিস্তৃত ছিল, আরঙ্গজীবের সময়ে মোগলসাত্রাজ্য তদপেক্ষা অধিকতর 

বিস্তৃত ছিল; অপিচ মোগলের আত্মরক্ষণোপযোগী উপকরণাদি অতুলনীয় রূপে স্ৃঢ় 

ছিল। বিশেষতঃ রাজপুতজাতির সহিত তীহার শোণিত-ম্পর্ক ছিল বলিতে হইবে। 

“৬ষ্ঠ। দক্ষিণাবর্তের যুদ্ধজগ্ত আর আপনাকে মেনাদাহাযা দান করিতে হইবে ন1।” (ক) 
পি 

(ক) মিবারের সহকারী সেনাদল আজিমের সহায়তার জন্য যে, তদরধীনে দক্ষিণাবর্তে যুদ্ধকাধ্যে ব্যাপৃত 

ছিন, তাহার দতাত। রাণার প্রতি আজিমলিখিত পত্র পাঠ করিলে সম্যক উপলব্ধ হইবে। 
“রাণ! অমরসিংহের নিকট ইহা! বিজ্ঞাপিত হউক যে, আন্তি যথাকালে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। 

“আপনার জননীর বৃত্বান্ত অবগত হইয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত ; কিস্ত কি করিবেন, ঈশ্বরবিধানের 
“কেহই অতিক্রম করিতে পাঁরে না। আমার মঙ্গলের জন্য সদাসর্ধবদ! প্রার্থন! করিবেন | রাঁজারায়সিংহ 

“আপনার জগ্ভ একবিষয়ে অনুরোধ করিয়াছিলেন ; আপনাকে আমি আত্মীয় বলিয়। জ্ঞান করি। 

“রাজতক্তি প্রদর্শনপূর্র্বক আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন । আপনার মহিমান্থিত পিতৃপুরুষদিগের তুমিসম্পত্তি 
“সমন্তই আপনার হইবে /-_কিস্তু এক্ষণে আপনার কর্তব্য-সাধনের সময়। আর আর সকল বিষয় 
আপনার দাসের নিকট অবগত হইবেন।-_আমাকে ভুলিবেন না। 

“আপনার রাজপুতগণ স্াবহার করিয়াছেন ।”ঃ 



৪১২ রাজস্থান। 

রাজপুতগণ তৎকর্তৃক উৎপীড়িত হইলেও তাঁছার সাম্রাজ্যের মঙ্গলজন্য আঁপনাদিগের 
প্রাণপর্ধ্যন্ত উৎসর্গ করিতেও কুটিত হইতেন না, এমন কি সিদ্ধুনদ পার হইয়া দূর 
কাবুলে গমনপূর্ববক তাহারই জন্ত দেশ জয় করিতেন । ভাঁরতবাসী চিরকাল রাজভক্ত। 
সেইজন্য তাহারা কঠোরতম অত্যাচার সহ করিয়াও সুত্রাটের জন্য আত্মসমর্পণ করিতে 
অগ্রসর হইতেন। ভারতবাসী যে রাজতক্ক, তাহ! আকবর বুঝিয়াছিলেন ; জাহাঙ্গির ও 

শাজিহান তাহার যাথার্থ্য অন্গধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন বলিয়া 
তারতমস্তানের সে অতুল রাজভক্তির প্রতিদান করিতে তাহারা ক্ষাস্ত থাকিতেন ন1। কিন্ত 
ছুরাচার আরঙ্রজীব সে রাজভক্তির মহিমা বুঝিতেন না, অথবা! বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিতেন না। 
কেননা! তিনি ভারতসস্তান'দিগের রাঁজভক্তি ও উদ্ারতাকে অন্ততম জঘন্ত নামে অভিহিত 
করিতেন। ত্বিনি বলিতেন যে, ভারতবাসীগণ তাহার দোর্দগপ্রতাপভয়ে পদলেহন 
করিত । ইহাই ভারতবাসিদিগ্ের পবিত্র রাজভক্তির শোচনীয় পুরস্কার! আরঙ্গজীষ 
ইচ্ছ৷ করিলে অনায়াসে আপন পিতৃপুরুষদিগের প্রশস্ত পদবী অন্থুসরণ করিয়া ভারত- 

সস্তানদিগের উচ্চরাজভক্তি ও উদারতার উপযুক্ত প্রতিদান করিতে পারিতেন ; কিন্ত 

তাহ! না করিয়া সেই পরমবিশ্বস্ত ও রাজতক্ত রাজপুতদিগের উপর পণগুবৎ আচরণ 
করিতেন এবং হেয়, নিকৃষ্ট ও জঘন্য মুণ্ডকর স্থাপন করিয়া তাহাদিগের সেই অতু 
রাজভক্তির যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতেন! উক্ত জঘন্ত পজিজিয়া” কর হইতেই 
মোগলসাত্রাজ্যের অধপেতন হয় । যদি আরঙ্গজীবের বংশধর ততপ্রদর্শিত অথন্ত পদবীর 

অন্ুমরণ করিয়া সেই হেয় মুওকর স্থাপনপূর্বক ভারতবামিদ্িগকে কঠোরতম আচরণ 
না করিতেন, তাহা হইলে মোগলসাআ্াজোর তত শীত অধঃপতন হইত নাঁ। ছুরাচার 
আরঙ্গজীব যে, সমগ্র হিন্দুজাতিকে বলপূর্বক ইসলামের ধর্মে দীক্ষিত করিতে 
চাহিয়াছিলেন, রাজপুতকেশরী রাজসিংহের প্রচণ্ড প্রতাপের ভয়ে ষে ছুরভিসন্ধি সাধন 

করিতে পারেন নাই; আজি ত্াহাদিগের উপর সেই কঠোরতম মুণ্ডকর স্থাপন করিয়া 
তিনি ছুরভিসদ্ধির সার্থকত। সম্পাদন করিলেন। সেই হূর্বহ করতার হইতে কোন 

হিন্দুই নিক্কৃতিলাভ করিতে পারে নাই। 

আরঙ্গজীব যে ভয়ানক হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন, তাহার জীবনের প্রতি পংক্তি তাহার 

সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছে । যদি কোন হিন্দু শ্বধন্ম ত্যাগ করিয়া ইসলামের ধর্থে দীক্ষিত 

হইতে পারিত, ঘোরতর পাপাচারী হইলেও সম্রাট তাহাকে সাদরে আপন আশ্রয়চ্ছায়া 

তলে স্থানদান করিতেন । অনেক হিন্দুকলঙ্ক শ্বধর্্ম ত্যাগূর্বক তাহার আশ্রয় প্রাপ্ত 
হইয়! আপন স্বজাতীয়দিগের রোষবহ্ি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। দেইবূগ 

্বধন্মবিদ্বেষী পাষগুদিগের মধ্যে শুদ্ধ একজনের বিবরণ এস্থলে প্রকটিত হইল। তাহার 
জীবনী আলোচনা করিলে ম্পষ্ট প্রতীত হুইবে যে, তাহাকে আশ্রয় দান করিয়াই 

আরঙ্গজীব আপনার পদে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন । তাহার সেই অবিমৃষ্যকারিতাদোধে 
যে বিষময় ফল সমূৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা তাহার সন্তানসন্ততিদিগকে চিরকাল ধরিয়া 

তোগ করিতে হইয়াছিল, মোগলসাম্াজ্যের অধঃপতনের পথ পরিষূত হ্ইয়াছিল। 



ধিবার। ৪১৩ 

শিশোদীয়কুলের নিয়তম শাখকুলে রাও গোপাল নামে একজন রাজপুত সমুস্তুত হয়েন। 
তিনি চম্বলনদের তীরভূমিস্থ রামপুর * জনপদ সামস্ত-বৃতিম্ব্ূপ ভোগ করিতেন। 
দক্ষিণাঁপথের যুদ্ধকালে তাহার অধীনস্থ অনেকগুলি রাজপুতসেনানী তাহার সহায়তা 
করিয়াছিলেন । রাও গোপাল দক্ষিণাবর্তে গমন করিবার সময় আপন পুত্রের হস্তে 
রামপুরের শামনতার অর্পণ করিয়া যান। কিন্তু তাহার কুলাঙ্গার পুত্র পিতার 

অনুপস্থিতিকালে রামপুরের সমস্ত রাজন্ব পিতার নিকট প্রেরণ ন। করিয়া আত্মসাৎ 
করিয়াছিল। তাহাতে রাও গোপাল তাহার নামে সম্রাটের নিকট অভিযোগ করেন। 
তাহার মূর্খ পুত্র পিতার বিদ্বেষনয়ন এবং সম্রাটের রোষবহ্ি হইতে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা 

করিতে লাগিল; অনেক ক্ষণের পর সে যে উপায় উদ্ভাবন করিল, তাহাতে সে সঙ্কট 

হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল এবং আপনার মনোভিলাষও পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম 

হইল। ছুরাচার শ্বধন্্ম ত্যাগ করিয়া ইসলামের ধর্ম অবলম্বন করিল। আরঙ্গজীব তখন 
তাহার প্রতি দাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া! তাহাকে শুদ্ধ ক্ষমা করিলেন না, এমন কি রাও 
গোপালের ভূমিবৃত্তি রামপুর জনপদ তাহারই হস্তে অর্পণ করিলেন । কুলাঙ্গার পুত্রের 
উক্তরূপ ছুরাচরণে রাও গোপালের অতান্ত ঘ্বণার উদয় হইল। তিনি নিরতিশয় সন্তপ্ত 

হইলেন এবং পাষণগ্ডকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিবার ইচ্ছায় সদলে রামপুর অবরোধ 
করিলেন । কিন্তু তাহার উদ্যম সফল হুইল নাঁ। বরং তাহার আপনার স্বাধীনতা ও 
জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবার উপক্রম হইল। তখন গোপালসিংহ আত্ম-রক্ষার উপায়াস্তর 
ন1 দেখিয়া রাণা অমরের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রুর-প্রক্কতি আরঙ্গজীবের হৃদয়ে 

তাহা সহ হইল না। গোঁপালকে আশ্রয় দান করাঁতে রাঁণা তাহার নিকট বিদ্রোহী 
বলিয়। প্রতিপন্ন হইলেন । তখন সম্রাট, রাঁণার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য স্বীয় 

পুর আজিমকে মালবরাজ্যে অবস্থিত থাকিতে আদেশ করিলেন। সম্রাটের পরমান্ুগত 
জনৈক রাজপুত 1 আপনার জীবনবৃত্তে আরঙ্গজীবের উক্তবিধ ছুরাঁচিরণ সুস্পষ্টভাবে 
বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন। সেই গ্রন্থের একস্থলে লিখিত আছে “সম্রাট আপনার পরমবিশ্বস্ত 
ও মহোপকারী রাজপুত প্রজাদিগের প্রতি স্বল্প অনুগ্রহই প্রদর্শন করিতেন। ইহাতেই 

তাহার পরিচর্য্যায় তাহাদের আগ্রহ মন্দীতৃত হইয়া পড়িয়াছিল।” 

* রামপুর টক্ক নামে আর একটা নগর আছে। সেই রামপুরটঙ্ক হইতে প্রভেদ করিবার জন্য ইহ! 

রামপুর ভনপুর নামে অভিহিত হইয়| থাকে । রাও গোপাল প্রনিদ্ধ চন্ত্রাবৎ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 

(এরানস্থান” ১৩, পৃষ্ঠা স্র্টব্)। চন্ত্রাবৎগণ অনেক দিন পর্যন্ত এই উৎকৃষ্ট তূমিবৃত্ধি ভোগ করিয়াছিলেন। 

পরে রাণ। দ্বিতীয় জগৎসিংহ আপনার ভাগিনেয় অন্বররাজকুমার মধুসিংহকে ইহা দান করেন। কিন্তু মধুসিংহ 

অন্বরের মিংহাসনে মমারূঢ হইলে ন্যায় ও কৃতজ্ঞতার পবিত্র মন্তকে পদাধাত করিয়া! উক্ত রামপুর জনপদ 
ইনকারকে দান করিয়ছিলেন। এইক্সপে মিবারের প্রধানতম বঙ্গ ছিন্ন হইয়া! পড়িল | চক্াবৎ সামন্ত 

পিতপুরুষদিগের প্রাচীন ভূমিবৃত্বি হইতে সপ্পর্ণরপে বিদাত হয়েন নাই। ইহার অত্তান্তরস্থ আমুদ দুর্গের 
সহিত ইহার কিয়দংশ তাহার! ভোগ করিতে পারিয়্াছিলেন। সে অংশটুকু ভাহার! রাঁজবারার সমস্ত ছ খ 

কষ্টের মধ্যেও ১৮২১ ৃষ্টাব্ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। 
1 ইহার আত্মজীবনীর কিয়দংশ মহাত্মা টড দাহেবের হন্তে পতিত হইয়াছিল। 

৫৩ 



৪১৪. রাজস্থান । 

সম্রাটের ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়ী রাণ! অমরসিংহ তদ্দিরুদ্ধে অসিধারণ করিলেন। 

তাহার সহায়ত! করিবার জন্ত মালবরাজ সেই রণরক্বস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। আজিম 
তখন নর্ধদার পরপারে অবস্থিতি করিতে ছিলেন | তিনি যথায় অবস্থিত ছিলেন, তথাকাঁর 
মহারাষ্্রীয়গণ নীম সিন্ধিয়! নামক জনৈক রণদক্ষ মহারাই্্রীয় সেনাপতির অধিনেতৃত্বে তৎ. 
প্রদেশে ঘোরতর বিপ্লব সমুখীপন করিয়াছিল*। সেই বিষ্লীব-বঙ্ছি নির্বাণ করিবার জন্ত সম্রাট 

আরঙ্গজীব রাজ1 জয়সিংহকে আজিম সমীপে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তুকোন 
দিকেই কোন ফলোদয় হইল না.।. তাহার কঠোরতম অত্যাচারে তখন ভারতবর্ষের 

প্রায় সমস্ত গ্রদেশেই; বিপ্রব-বহ্ধি প্রহ্ঘলিত; সকলেই তাহার অন্তিম বয়সের অপারগতা 
এবং তাহার পারিত্বারিক সংঘর্ষ হইতে ন্ুুবিধা পাইয়া মোগলের দাসত্বশৃঙ্খল উন্মোচন 
করিত্তে সচেষ্ট । সুতরাং সম্রাট কোন্ দিক্ রক্ষা করিবেন ৭ কাহাকেই বা দমন 

করিবেন? একদিকে ভীমবিক্রান্ত মহারাস্্ীয়পণ বীরকেশরী শিবজির মহামন্ত্ে দীক্ষিত 

হইরা স্বাধীনতা-লাভের জন্ত উদীয়মান দিবাকরের ন্তায় ক্রমে ক্রমে ভীমমৃষ্তি ধারণ 
করিতেছিল, অপর দিকে উত্ত্যক্ত ও উতপীড়িত, রাজপুত সামস্তগণ মোগলসাত্্রাজা 

হইতে স্বতন্থ হইয়া পড়িতেছিল,।. এই নকল বহির্বিপ্রবে উদ্বেজিত হইয়াও সমাট 

অন্তর্বির ০ নিফতি লাভ করিতে পাঁরেন নশই ॥ তাহার অন্তিম বয়সদর্শনে তদীর 
গুন ও: পৌন্রগণ সাক্রীজ্যলাভার্থ পরস্পরের হৃদয়শোণিত পাত করিতে সমুদ্যত হইল। 

চি সকল প্রচণ্ড সংঘর্ষে প্রগীড়িত হইয়/ অর শতাব্দীব্যা বিত্রীধিকাময় রাজ্যসন্তোগের 
গর মোগল সম্রাট আঁরঙ্গজীব, স্বনামপ্রথিত আরঙ্গাবাদ্ গতর ১৭০৭ খুষ্টাব্বের ২৮শে 
জিবঝদ দিবসে ফানব-লীলা সঙ্করণ করিলেন 1 

ফেইদিন আরঙ্গজীবের পুত্র ও, পৌন্রগণের মধ্যে মনা; গগুগোল পড়িয়া গেল। 
তাহার মৃত্যুতে শোক কর! দুরে থাকুক, সকুলেই সম্রাট সিংহারনা লাভ.করিবার আশঘে 
দ্রিল্ি-অভিমুখে যাত্রা.করিতে লাগিল, প্রথমতঃ সআাটের দ্বিতীয়, ভুনয়.আজিম সমাটপদ 
অধিকার করিলেন'। কিন্তু জোষ্ঠ. যৌজামকে সদলে অগ্রন্বর হইতে দেধিয়া, তাহার 
উদাম, ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে ভিনি ধাতব ও কোটার রাজপুভদিতগর 1 সহিত 

আগ্রানগরীতে উপস্থিত হলেন, মিবার, মারবার এবং রাঁজবারার, . সকল, পশ্চিম 
রাজ্যের অর্ীশ্বরগণ জ্যেষ্ঠ মৌজামের পতাকামূলে দণ্ডায়মান ছিলেন। মৌজাম উক্ত 
রাঁজপুভদিগের সহিত জাঁজৌ' নান্রক স্থান উপনীত হইলে আজিন সদ্দলে তাহার সন্ুখীন 
হইলেন। কিন তিনি অগ্রজের প্রতাপ সঙ্ক করিতে না'পারিয়া, কোটা ও ধ্াতনগরীর 
নৃপতিদ্ধয় এবং আপন পুত্র.বিদাঁর বক্তের সহিত সেই বুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন।, অতঃগর 

মৌজাম অনেক পরিমাণে নিষ্ষণ্টক হইয়া শা আলম বাহাছর শা. নাম ধারণ পূর্বক 

গিতৃসিংহাসনে সমারোহণ করিলেন । মৌজাম অনেকগুলি সুন্দরগুণে বিভূঘিত ছিপলেন। 
লিস্ট 

 ১৭০৬-৭ থৃষটান্দে এই মহারা ্-বিপ্নব সংঘটিত হয়।' 
* রাও দলপৎ (বুনদেলা) এবং রাও রামসিংহ (হার)।' 



মিবার । 
৭ 

(সেই সফল সুন্বরগুণে বিমোহিত হইয়া প্রায় সমগ্র রাজপুত-সমিতিই তাহাকে অন্তরের 

সহিত তাল বাসিত। বিশেষতঃ তিনি রাজপুতরমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করানে 

তাহাদের নিকট প্রায় সকল বিষয়েই সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেম | যদি তিনি হিন্দৃহিতৈষী 

ধার্শিকপ্রবর শাজিহানের, অব্যবহিত পরেই দিল্লিসিংহামনে 'সমারূঢ় 'হইতেন, তাহ! 

হইলে বোধ হয় বীরবর তৈমুরের বিশাল বংশতর তত শীত ভারভক্ষেত্ হইতে উৎপাটিত 

হইতনা) হয়ত আদ্ধিও তাহার বংধধরগণমণিময়,মূর-দিংহাঁসনে'আরঢ় থাকিয়! আশিয়ার 

মধ্যে একটা প্রবলত্তর রাঁজবংশ বলির! পরিচম্ন শ্রুদান করিতে পারিতেন | কিন্ত 

এজগতে কাহারও গৌরব চিরস্থায়ী নহে; নতুক! ছ্রাচার আরঙ্গজীব সমাপন 

সমানীন হইয়া আপন প্রজাদিগকে লৌহদগুএ্রহারে পীড়ন করিবে কেন?_নতুবা 

তাহার রাজ্য অত্যাচারের অন্ধতম নরককৃপ বলিয়া গ্রতিপন্ন হইবে কেন? আবরঙ্গজীব 

বীরকেশরী তৈমুরের অযোগ্য বংশধর) তাহার 'গিতবপুরুষগণ এই সুদূর ভারতবর্ষে 

আপনাদিগের রাজ্য অন্ধ রাখিবার অভিগ্রায়ে ঘেঘকল নীতি অবলম্বন 

করিয়াছিলেন, মদমত্ত, আরঙ্গজীর বলদর্পিত হইয়া তসমুদ্রায নীতির মন্তকে পদাঘাত 

করিলেন। হিনি ভারতের সম্রাট; সাগরাম্বরা ও 'শৈলমেখল! বিশাল ভারততূমি তাহার 

গদপ্রান্তে গতিভ। তিনি ইচ্ছা করিলে আপন 'পিডৃপুকরদিগের উতর নীতির অনুসরণ 

পূর্বক বিশ্বস্ত রাজপুতদিগকে এক একটা জনপদ বা প্রদেশ দান করিয়া উৎসাহিত ও 

অনুগৃহীত করিতে পারিতেন কিন্তু তাহার কঠোর, হিনুবিদ্বেষিতা কৌনরূণ সদ্ব্যবহার 

করিতে দেয় নাই * | বীরবর বাবর যে হিন্দুদিগকে লা সর্বদা সন্থুষ্ট রাখিতে চেষ্টা 

করিতেন, থাহাদিগের মানগন্ত্রম অঙ্গ রাখিবার জন্য তাহার 'দদাশয় বংশধরগণ 

প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন, আজি আরঙ্গজীব কঠোরতম অত্যাচারদারা তাহাদিগের 

সখ সপে পাপা পাশা? 

* এ অধঃগতি হতভাগ্য ভারতসস্ানদিগের ল্য কয় জন ব্রিটন চিন্ত? করিয়াছেন ?--যে কয় মহাত্ম। 

করিয়াছেন, তাহাদিগের মধো দেবচরিত টড মহোদয় শ্রেষঠ। আমর| পদদগৌরবের তুলনায় এ শ্রেষ্ঠত্ব বিনিয়োগ 

করিতেছি ন।) এ শ্রেষ্ঠত্ব তাহার মহোচ্চ হৃদয়ের স্বর্গীয় 'ভাবরাশির উৎকষে। তিনি ভারতের জগ্ঠ 

এ ভবধামে অবতীর্ণ হইয়াছিংলেন এবং ভারতের হিতমাধন করিয়াই ইহা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। 

বদিও তাহার নহাব্রত সর্জাতোভাবে পালিত হয় নাই; তথাপি তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট ; 

তাহার জন্তই ভারতদন্তানগণ গাহাকে অনন্তকাল দেবতাবে পুছা করিবে। ভাহার ম্যায় আর কোন্ 

ধিদেশীয় এই হতভাগা আধীগ্তানগণের অতীত গৌরবের "বিষয় চিন্ত! করিয। পোকোন্মস্ত হইয়াছেন £ 

[ভন যে ভারতের জন্ত কত চিন্তা করিয়াছেন, তাহার প্রশন্ত প্রমাগসেত এই পবিত্র “রাঙস্থান: । 

থে আরঙ্গজীব ঘোরতর হিন্দুবিদবেষী ও অত্যাচারী ছিলেন, 'তিনি হিন্দুদিগের আনুরক্তি পাইবার দত 

ইহ'[দিগকে কিরূপ পুরস্কার দান করিতেন, এবং বৃটিষমিংহ কিরূপ পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন, মহাত্মা ৮৩ 

এতদুভয়ের তুলনা! করিয়া এই স্থলে বলিয়াছেন “রিটেন আজি ভাবতীয়দিগের রাজভক্তি প্রাপ্ত হহবার 

জন্য কি পুরস্কার দান করিতেছেন? 'ছুর্ভর শুক্ষের জন্য হার পরিশ্রমজাত দ্রবাসামর্্ীকে দেশীয় 

হাটবাজারে লইয়া যাইচ্তে পারে না। "ক *্ যে নকল বিশ্বন্ত দৈনিকের বক্ষস্থল প্রশংবা-শাঁদক- 

মানায় মণ্ডিত, তাহার পুরপ্কারহ্বরপ 'বার্ধিক ১২* পৌগডের ও (১২৭, টাকা) অধিক বেন আপা 

করিতে পারেন না । এমন কি থে নকল মংস্কারের অবমাননা করাতে আরঙ্গজীবের বংশধরগণ স্থানীয় 

সক প্রকার সুবিধা সত্তেও ভারতের দিংহাসন হইতে বিছা হইয়াছেন, আজি নে নকল সংস্কারের রতি. 

তি অল্পই মনোনিবেশ করা হয়।" 

মি 
পা ০সপিিলাপাশী? ১৯০ সাপ শিপিাশিপাীটী পা পিিজললালাাশিলিপীতা তি পিপিপি পাপী 

পদ পিনিপিগাশীপাশীপ 

পলাশী পিিপিসীপপাপশী পপ ৮. এপাশ এলপাশীগাশা এত িািত পি 



8১৬ | রাজস্থান । 

স্বদয়ে এন্সপ দারুণ ক্ষতনিচয় সমুভ্ভাবন করিয়া দিলেন যে, আর কেহই তাহা 
আরোগ্য করিতে পারিল না । সেই সমন্ত ক্ষতের বিকট জালায় নিরতিশয় ক্রিষ্ট হইয়া 
রাজপুতগণ বিষবোধে মোগলসাআ্াজ্যের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন । 

রাজপুত-প্রিয় গুণবান্ বাহাছুর স্বীয় স্বপ্নকালব্যাপী রাজত্বের মধ্যে তাহা আরোগ্য 

করিতে পারেন নাই । তিনি গুণবান্ ছিলেন বটে, কিন্ত রাজপুতগণ তাহাকেও 

বিশ্বাম করিতেন না | দীর্ঘকালব্যাপিনী দূরদর্শিতা হইতে তাহাদের হৃদয়ে এরূপ 

সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, মোগলমাত্রই অবিশ্বাদী ও নিষ্ঠুর) তাহারা ভীষণ জলৌকার 
তায় রাজস্থানের সমস্ত শোঁণিত শোষণ করিয়াছে । বাহাহুর সেই মোগলকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং তিনিও যে রাজবারার সমস্ত শোণিত শোষণ করিতে 

চেষ্টা করিবেন, তাহ! আর বিচিত্র কি? উক্তরূপ সংস্কারনিবন্ধন রাজপুতগণ পরস্পরের 

স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ট পরম্পরের সহিত সন্ধিস্থত্রে সংবন্ধ হইলেন। বাহাছুর শা তাহাদিগকে 
প্রকৃতিস্থ ও সন্তষ্ট করিবার জন্য সমূহ চেষ্টা করিলেন, তীহাদ্দিগের পিতৃপুরুষদিগের দৃঢ় 
রাজভক্তির উদাহরণ উল্লেখ করিয়। তাহাদিগকে মোগলের সহিত পুনঃসম্বদ্ধ করিতে 

অনেক যত্ব করিলেন, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ও যতই বিফল হইয়। গেল * | তাহাদিগের 
মনে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহা আর কিছুতেই অপনীত হুইল না। তাহারা 
স্থির জানিয়াছিলেন যে, অসংখ্য কর্তব্য সাঞ্ধন করিলে, এমন কি প্রাণপর্য্যস্তও উৎসর্গ 

করিলেও কিছুতেই মোগলের কৃতন্তা ও নিষ্ঠ,রতা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবেননা। 
সেইজন্য তাহারা বাহাছুর-শাহের কোন অন্রোধই গ্রাহ্থ করিলেন না। মোগলসমাটের 

অনুরোধ লইয়া দূত তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহারা কেবল এইযার বলিতেন 
“দেবতা বিমুখ হইলে লোকের মতিচ্ছন্ন ঘটিয়া থাকে ।৮ 

রাজপুতদিগের উক্তপ্রকার আচরণ দেখিয়! সম্রাট বাহাছুর শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, 
যে ভবিষ্যতে তাহাদিগের নিকট তিনি স্বর্পই আনুকুল্য প্রাপ্ত হইবেন। এই সকল 
ঘটনার সমসময়ে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমবক্সের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত 

হয়। কমবক্স দক্ষিণাবর্তে আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। বাহাছুর 

তাহার উক্ত কার্যের সমূহ শাস্তি দান করিয়। নিশ্চিন্ত হইতে না হইতে অচিরে 
শিখদিগের বিপ্লব নিবারণ করিবার ভরন্য উত্তরদেশে যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। 

ওরু নানক এই বিক্রাস্ত জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ইহার! তাহারই শিষ্য । 
কথিত আছে, অক্ষুঃনদের তীরবর্তী শাকন্বীপীর প্রাচীন জিতকুলে ইহারা সমুডূত 

হইয়াছিলেন? পরে অভিযানোদেশে খুষীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতের পঞ্চনদগ্রদেশে 
আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। গুরু নানকের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবার এক শতার্ধী পরে 
আত্মরক্ষণৌপযোগী বলবিক্রম অর্জন করিয়া শিখগণ ক্রমশঃ আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছেন । আঙ্গি বাহাছুর শাহের শাসনকালে সমগ্র মোগলসাআজ্যের মধ্যে 
সেই শ্িখগণই কেবল একমাত্র তার রতি টির 

গা ১৭৪৯-১৩ খৃষ্টাবব। ূ 



যিবাঁর । ৪৬৭ 

দেখিয়া সম্রাট বাহাছুর সদলে সেই পঞ্চনদ প্রদ্দেশের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 
ুদধযাত্রাকালে অন্বর ও মারবারের নৃপতিদ্বয় সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; কিন্তু তাহাকে কিছুই না বলিয়া! এবং তীহার অনুমতি না 

লইয়াই শিবির হইতে চলিয়া আইসেন। তাহাদিগের উক্তরূপ চিত্-পরিবর্তনের কোন 
কারণই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়*না। কিন্ত কোন এতিহাসিকের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, তাহারা শিখদিগের জীবস্ত ভাবের অনুসরণ করিয়া মোগল-শৃঙ্খল হইতে 
আপনাদিগকে মুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন । 

ভারতের সেই সার্বজনীন বিষস্বাদ-কালে পরাক্রাস্ত শিখদিগের জল্ত আদর্শের 
অনুসরণপূর্ব্বক রাজপুতগণ মোগল-নিগড় ছিন্ন করিতে মনস্থ করিলে, সম্রাট বাহাদুর 

তাহাদিগকে প্রক্কৃতিস্থ ও. শাস্ত করিবার জন্য স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাহাদিগের নিকট 

প্রেরণ করিলেন । সম্রাটের অত্যর্থন৷ তাঁহারা অগ্রাহ করিতে পারিলেন না। কিন্ত 
তাহার! কিছুতেই প্রক্কৃতিস্থ হইলেন না । তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য সম্রাট 
কত চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। অতঃপর সম্রাটের 
অনুমতি ন! লইক্লাই রাজপুতগণ তর্দীয় শিবির পরিত্যাগপূর্বক উদয়পুরে রাণা অমরের 
নিকট গমন করিলেন | তথায় তাহারা সকলে এক সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন | 
এইরূপে রান্স্থানের তিনটী মহাবল একীভূত হইল, পরিত্যক্ত রাঠোর ও কুশাবহ 
দীর্ঘকালের পর রাঞ্জপুতকুলচুড়া পরম পবিত্র শিশোদীয়ের সহিত একত্র ভোজন করিতে 
পাইলেন এবং বৈবাহিকশ্থত্রে আবদ্ধ হইলেন | এই সম্মান পুনঃপ্রাণ্ড হইবার জন্তই 

তাঁহারা একীভূত হইতে উৎস্থক হইয়াছিলেন । এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার 

সময় মারবার ও অস্বরের নৃপতিত্বয় আপনাপন ইষ্টদেবতার নামে শপথ করিলেন যে, আর 

কেহই কখন মোগল সম্রাটের সহিত পারিবারিক ব! রাজনৈতিক কোন সন্বন্ব-ুত্রেই 

স্বন্ধ হইবেন না। সেইসঙ্গে আরও স্থিরীককত হইল যে, শিশোদীয় কুলের সহিত 
বৈবাহিক বন্ধনের পর শিশোদীয় রাজকুমারীদিগের গর্ভে যে সমস্ত সস্তানসস্তুতি উৎপন্ন 

হইবে, তাহারা উচ্চ সন্মান প্রাপ্ত হইবে। যদি পুত্র হয়, তবে রাজসিংহাসনে সমারূচ 
হইবে) কন্যা হইলে মন্তাস্ত রাঞজকুলে সমর্পিত হইবে? প্রাণ থাকিতে তাহারা তাহাদিগকে 

মোগলকরে অর্পণ করিয়া আত্মকুলকে কলুষিত করিবেন না। 
শিশোদীয়কুলের নিকট পূর্বতন সম্মান পুনঃপ্রাপ্ত হইয়। মোগলের শৃঙ্খল হইতে 

নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশে রাঠোর ও কুশাবহ বৃপতিতবয় উক্তবিধ ব্যবস্থাপঞ্জে স্বাক্ষর 

করিলেন বটে; কিন্তু ইহাতে তাহাদের আর একটি মহতী অস্বস্তি সমুদিত হইল। 

ইহাতে তঁহীদিগের চিরন্তন জ্যে্ঠসত্বাধিকার-বিধানের ব্যভিচার হইল। যে প্রথা 

আবহ্মানকাল অঙ্ষু্ভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহার আকন্মিক বিপরধ্যয়ে 
যে বিষময় ফল সমূতপন্ন হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মারবার 

ও অস্বরের বৃপতিগণ সেই চিরস্তনী প্রথার ব্যভিচারকালে রাজ্যমধ্যে যে বিষম অস্তর্বিচ্ছেদ 

সমুস্তাবিত করিয়াছিলেন, তাহা সহজে নিবারিত হয় নাই। তাহার নিবারপার্থে যে মধ্যনথ 



৩১৮ রাজস্থান) 

সমুপস্থিত হইল, তাঁহাঁর কঠোরতর স্পর্শে রাজস্থানের অস্তঃসার শূগ্ভ হইয়া পড়িল). 

সে স্পর্শ মোগলের শৃঙ্খলাপেক্ষা কঠোরতর !_ তাহা ছুর্দান্ত মহারাস্ীয্দিগের ! সেই 

ত্রিবলাত্মিকা সন্ধিদ্বারা রাজপুতগণ বাবরের বিরাট সিংহাসনকরে ভূপাতিত করিলেন 

সত্য; কিন্তু দেই স্থত্রে যে দুর্দাস্ত শক্র তাহাদিগের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাদিগের 

হইতেই তীহারা অবশেষে অধংপতিত হইলেম।  * . | 
যে দিন হিন্দুবৈরী আরঙ্গজীব কুলকলঙ্ক রতননিংহকে * তীয় পিতার রোববহ্ধি 

হইতে রক্ষা) করিবার জন্ত আপনার আশ্রয়চ্ছায়াতলে স্থান দান করিলেন, যে দিন 
হতোদ্যম রাও গোপালসিংহ উদয়পুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, রাঁণ অমরমিংহ সেই 

দিন তীহার হস্তচ্যুত ভূমিবৃত্তি রামপুর উদ্ধীর করিয়া! দিবীর জন্ত প্রস্তত হুইয়াছিলেশ; 
কিন্তু বৈষয়িক নান কার্য্যনিবন্ধন এতদিন সে কাধ্য আধান করিতে পারেন নাই । এক্ষণে 

রাঠোর ও কুশাবহ নৃপতিদ্ধয়ের পহিত একীভূত হইয়া! তিনি সেই পূর্বসঙ্কল্প সাধন 
করিতে অগ্রসর হইলেন । কিন্তু তীহাঁদিগের সঙ্ল্প সিদ্ধ হইল না। রাজ। মুসলিম খা? 

তাঁহাদিগের সমবেত উদ্যম ব্যর্থ করিয়া! দিল ॥ সম্রাট তাহার জয়সম্থাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র 
তাহাকে উপযুক্তরূপে পুরস্কত করিলেন । ছুত মুমলিমের জয়সম্বাদ সম্াট-দদনে বহন 

করিবার সময় তাঁহাকে আর একটী সমাচার বিজ্ঞাপিত করিল॥ ছাহার মর্ম এই যে, “রাণা 
স্বরাজ্যকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়! গিরি-নিলয়ে প্রস্থান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।” 

এতছুভয়্ সমাচার প্রাপ্ত হইবার কিয়ংকাল পরেই সা আবার গুনিতে পাইলেন বে, 
রাণার সুব্লদীস নাষা। জনৈক কর্্রচারী পুরুগগগুলের শাসনকর্তা ফিরোজর্খাকে আক্রমণ 
করিয়াছিলেন ; তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে ন! পারিয়া ফিরোজ খ! বিপু 

ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আজমীরে পলায়ন করিয়াছেন! কিন্তু বীরবর জয়মলের উপযুক্ত বংশধর 
সেই যুদ্ধে গতজীবন হইয়াছিলেন 1 ফিরোজ খার নিগ্রহবিবরণ অবগত হইয়া সম্রাট 
নিতান্ত ভীত ও ছুঃখিত হইলেন! পূর্বোক্ত ছুইটী ঘটমাকে তাহার সত্য বলিয়া বোধ 
হইতে লাগিল। . যে সাহসী ও পরাক্রান্ত ছুর্াদাস পিতৃ-প্রোহী আকবরকে শত সহস্র বাধা 
বিপত্তির মধ্যদিয়া নিরাপদস্থলে রাখিয়া আসিফ্াছিলেন, আজি মোগল-দাম্রাজ্যের এই 
সার্বজনীন সংঘর্ষকালে পুনর্ধার রঙ্গস্থলে অবতীর্ঘ হইলেন ॥ তাহার রাজ! তাহাকে 

পোষণ করিতে ন! পারাতে এক্ষণে তিমি উদয়পুরে আসিয়। আশ্রয় গ্রহণ করিলেন রাগ! 

তাহাকে সাদরে অভ্যর্থন] করিয়া তাহার দৈনিক উহ পাঁচখত টাক! র্যা করিয়া 
স্পা তত 

“পিপি পপ ..৯৯০৬৬৯ ৮পাপসপীপ্ প্পপি পা প পপপপাপ 

* রামপূর-পতি রাও গোপালের পৃ্র। 
1 মুসলনান ধর্দ অবলম্বন করিয়া রতনসিংহ মুসলিম খা নাম শ্রাপ্ত হইয়াছি্ । 
যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়। কবলদ।স উক্ত: বাপার সাধন করিক্লাছিলেন, টও মহে। দম তাহা একটা 

দপ্তরথানায় প্রাপ্ হইন্গাছিলেন। হ্বলদাসের পুত্রের শ্রতি সেই আদেশ প্রেরিত হয়'। 
“রাঠোর বায়সিংহ নৌবলদামতের প্রতি মহারাণ| অমরপিংহ।” 

ৃ “আপনার চতুঃপার্থ্থ পল্লী ও জনপদ ঘকলকে উৎসাদিত করিবেন,_আপনার পরিবারবর্গ বাসার্থে অগ্ঠ 
স্থান প্রাপ্ত হইবেন,-_বিখেষ লমাচার জানিবার জন্য চল্দারৎ দৌলতসিংহের সহিত পাক্ষাৎ করিবেশ। 
আমান্ধ এই আদেশ পালন করিতে ক্রটা করিবেন না।”--ুঃ অঃ ১৭*৮-৯, ডিবেম্বর)। 
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দিলেন। কিন্তু এই সকল রাজপুত বীরের সমবাঁয়ে যে একটী মহাবল স্থষ্ট হইল, 
শাআলম বাহাছরের শাসন-কালে তাহার কার্ধ্য-কারিতা প্রারন্ধ হয় নাই; কেননা? 

সেই মহাবল টির প্রান্কালেই শা-আলম বাহাদুর আততারী পাষগেয় প্রযুক্ত বিষপানে 
অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন *। তিনি এক জন সাধু ও সন্চরিত্র নৃপতি 
ছিলেন। কিন্তু ছূর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার ছুরাচার পিতার অদদীম পাপরাণির প্রতিফল 
শত সহস্র কঠোর বজ্বরূপে পরিণত হইয়! অবশেষে তাঁহারই ষন্তকে নিপতিত্ব হইল । 

পিতৃক্কৃত পাপের প্রতিফল পুণ্যবান্ পুক্রকে ভোগ করিতে হইল! শা-আলমের আঁশ! 
তরসা সমস্তই বিফল হইয়া গেল | হিন্দুকুশ হইতে সাগর পর্যন্ত সুবিস্তৃত সমস্ত 

গ্রদেশ তাহার শাসনকালে নান! প্রকার বিশৃঙ্খলাগ্ধারা ঘোরতর উদ্বেজিত হইয়া 

উঠিয়াছিল। বাহাছুর মনে করিরাছিলেন বে, সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া মোগলসাস্রাজ্য 
স্থথে ও শান্তিতে পরি-রক্ষণ করিবেন) কিন্তু ছুর্ভাগ্যৰশতঃ তাঁহার ষে আশা সফদ 
হইল না। যদি গাষণ্ডের পৈশাচিক অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাঁভ করিয়া! তিনি আরও 
কিছুদিন জীবিত থাকিতে পারিত্রেন, ত্বাহা হইলে মোৌগলসাআজাজ্যের তত শীত্র অধঃপতন 
হইত না| শা-আঁলম একজন.কার্ধযদক্ষ, দুরদর্শী ও সুশীল নৃপতি ছিলেন। যদ্দি তাহার 

জীবনপাঁদপের মুলে অকালে কুঠার প্রত না, হইত, তাহা হইলে এই সকল রাজোঁচিভ 

সদগণগ্রামের সাহায্যে তিনি পতনোনুখ মোঁগলসাআাজ্যকে ধ্বংম হইতে রক্ষা করিতে 
পারিতেন। কিন্তু বিধাতার কঠোর বিধানানুমারে মেগলকুনের অধঃপতন অনিবার্য ) 

নতুবা অকালে বাহাছুরেরই বা অপঘাতমৃত্যু হইবে কেন ?__নতুবা ত্ীহার বংশধরগণ 
সম্নাটনামের সম্পূর্ণ অযোগা হইবেন কেন? তীহার। আপনাদিগের অষোগ্যতাবশতঃ 

মোগল-গৌরবকে ফে অতল ধ্ৰংসকৃপে নিক্ষেখ করিবেন, তাহা ই তাহাকে উদ্ধার কর 

কোন নানবেরই সাঁধ্যায়ন্ত নহে। 
যেদিন সাঁধুচরিত শা-আলম বাহাদুর শ। বিষপ্রয়োগে অকাবে ইহলোক হইতে 

অন্তরিত হইলেন, সেই দিন হইতে বীরবর বাবরের সিংহাষন ক্ষয়িত্মূল বৃক্ষের ন্যায় 

ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল; মেইদিন হইতে মোগলমআাজ্যের উত্তরাধিকারিগণ 

শোগিতহ্দে সন্তরণ করিয়া দেই বম্পান্বিত সিংহাসনে আরোহণ করিতে আরম্ত 

করিল; কিন্তু কেহই তাহাকে স্থি্ন রাখিতে পারিল না। পরিশেষে গঙ্গীষমুনার 
সঙ্গমস্থিত বের নামক নগ্রর হইতে ছুইটা সৈদ্রাত! + আসিয়] মোগলমিংহাসনকে 

পণ্য করিয়া তুলিল। বাঁবর, আকবর, জাহাঙ্ির ও শার্জিহানের পবিত্র রত্বসিংহাসন 

উক্ত ত্র ,রচরিত সৈদ ভ্রাতৃদয়ের ইচ্ছানুসারে তাহাদ্িগের মনোনীত পাত্রে সমর্পিত 

হইতে লাগিল) উত্তরাধিকারিছের চিরন্তনী বিধির সম্পূর্ণ ব্যভিচার হইল) ধর্ম ও 
ন্যায়ের পবিত্র মন্তফে পাপ পদাঘাত প্রত -হইল। অর্থ ও তোষাঁমোদদ্বারা যে 

ভাহাদিগের মনৌরঞ্রন করিতে পারিল, সেই ভারতের সত্াটসিংহীনে বিকালের 
৯-পশপিসিএ স্পেশাল পপ 

পা পশপপপ০পপপপপ ৯০৮০০ পপ পাপা পাপ িলাপাাপী পপি 

* আততায়ী পাষণ্ড ১৭১২ থুষ্টান্ধে শা-আানমকে বিষপ্রয়ে!গে হতা করে। 

1 হোষেণ আলি ও আবদুল খ। 
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জন্য বসিয়া লইল; কিন্তু তাহার পরেই তাঁহার কপাল ভাঙ্গিল; “রাজা” 
মহাত্মত্বয় আবার তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আবার একছনকে অর্পণ করিল। 
এইরূপে মোগলের সিংহাসন ও বংশধরগর্ণ্ সৈদ হোষেণ আলি ও আ বছুন্না খাঁর, 

হস্তে ্ রীড়াকন্দুক ও ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ হুইয়া! মোগলকুলের শোচনীয় অধঃপতনকাহিনী' 
জগতে ঘোষণা করিতে করিতে অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গেল। 

যে সময়ে রাজস্থানের ত্রিবল মোগলসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কঠোর কার্ধ্যক্ষেত্রে 

অবতীর্ণ হইল, সেই সময়ে “রাজঅষ্ট1” 'সৈদঘ্বয় ফিরকশিয়রকে সমরাটপদে স্থাপিত 
করিয়াছিল। হিন্দুর্বরীদিগের দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর অত্যাচার সহ করিয়াও একমাত্র 
যে সহিষ্ণতার বলে তেজন্বী রাজপুতগণ প্রচ প্রতিশোধ-পিপাসা সম্বরণ করিয়া 
আসিয়াছেন, এক্ষণে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের যথেচ্ছাচার এবং ভারতমাতার শোচনীয় নিগ্রহদর্শনে 
তাহার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সুতরাং তাহাদিগের সেই সহিষুতা 
স্থলিত হইয়া পড়িল, সেই সঙ্গে অস্তর্নিগৃহিত চিরলালিত প্রতিজিধ্যংসানল প্রচণ্ডতেজে 
প্রজ্লিত হইয়া উঠিল। আততাক্ষী যবনগণ হিন্দু দেবালয় ভগ্ন করিয়া তছুপরি যে 
সকল মস্জিদ নির্মাণ করিয়াছিল, আজি রাজপুতগণ সেই সকল মস্জিদ চুর্ণবিচূর্ণিত 
ও ধুলিসাৎ করিতে লাগিলেন এবং মোগলদিগের ধর্মযাজক ও দাওয়ানদিগকে নিগৃহীত 
করিতে আরম্ভ করিলেন । স্বাধীনতার স্বর্গীয় মন্তকে পদাঘাত করিয়া যবনগণ 

রাঁজপুতদিগের প্রায় সমস্ত ক্ষমতাই অপহরণ পূর্বক মুল্লা ও কাজিদিগের হস্তে অর্পণ 
করিয়াছিল। এক্ষণে রাজপুতগণ-__বিশেষতঃ রাঠোরগণ সেই সমস্ত ক্ষমতা পুনগ্রহণ 

করিয়া সেই স্বর্গীয় স্বাধীনতারত্বকে মোগলের নিকট হইতে আছ্ছিন্ন করিলেন । 
ঘশোবস্তসিংহের মৃত্যুকালাবধি বিক্রাস্ত রাঠোরগণ যোগলগ্রাস হইতে আপনাদিগের 
সমস্ত স্বত্ব দৃঢ়রূপে সংরক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন | এক্ষণে অজিতসিংহ মারবার 

হইতে মোগলদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়াদিলেন। এতছুপলক্ষে রাজস্থানের 
ত্রিবল প্রসিদ্ধ শ্বর সরোঁবরের তটোপরি সমবেত হয়েন। সেই সরোবর মিবার, 
মারবার ও অস্বরের সাধারণ সীমান্ধপে স্থিরীক্কত হইল, এবং তাহা হইতে যে কোন 
উপসত্ব উত্তুত হইল, তাহার! তিনজনে তাহ! সমভাবে ভাগ করিয়া লইতে লাগিলেন। 

রাঁজপুতদিগের বিক্রম ও বাহুবল ক্রমে বর্ধিত হইতে লাগিল। সম্রাট অবশেষে 
তাহাদদিগের কঠোর আচরণ প্রতিরোধ করিতে ক্কৃতসম্কর হইলেন । (আমির-উন-ওম -ওম্রা 
(অজিতসিংহের টা চূর্ণ করিবার অভিপ্রায় সদলে তথিরুদ্ধে যাবা | এই সময়ে 
অজিত সার্টের হস্তাক্ষরিত একথানি গুপ্ত পত্র প্রাপ্ত রর । তাহাতে সম্রাট 
অঞ্জিতকে রগ সৈদের আক্রমণ বার্থ করিতে অন্কুরৌধ করিয়াছিলেন | সম্রাট 
আত্মসেনাপতির গতিরোধ করিবার জন্য কেন যে শক্রর নিকট গুপ্ত লিপি প্রেরণ করেন; 

তাহার বিশেষ কারণ আছে । সৈদদ্বয় কর্তৃক সম্াটপদে অভিষিক্ত ও পরিচালিত 
হইয়া ফিরকশিয়র আপনার" অকিঞ্চিতকরত্ব ও ছুর্ভাগ্যের বিষয় সম্পূর্ণ বুবিতে 

% হোষেণ আলি আমির-উল-ওমর। এবং তদীয় ভ্রাতা আবছুল্া কুতব-উল-মুক্ষ নামে প্রসিদ্ধ । 



মিবার। ৪২৩ 

পাঁরিয়াছিলেন ; বুঝিয়াছিলেন যে, সেই সামাজ্য-ভোগ বিড়ম্বনামাত্র । সৈদ ভ্রাতৃঘয়ের 
প্রতিষ্ঠা দিন দিন যেরূপ. বদ্ধিত হইতেছিল, তাহাতে সম্রাটের মনে বিষম ভয়ের সঞ্চার 
হয়। তিনি তাহাদিগের প্রতিপত্তি লাঘব করিবার অভিগ্রায়ে অনেক কৌশল অবলম্বন 

করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সমস্ত কৌশলে তাহাদিগের প্রতিপত্তির হ্রাস হওয়া! দুরে 

থাকুক, বরং অনেক পরিমাণে বৃঁদ্ধিই পরিলক্ষিত হইল । ইহাতে সম্রাটের মনে' নানা প্রকার 
সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। সৈদের দর্প চূর্ণ করিবার এবং সেই সকল ভীতি ও 
সন্দেহের বিষদংশন হইতে নিষ্কৃতি পাঁইবাঁর উপায়ান্তর ন| দেখিয়া সম্রাট অবশেষে 

অজিতকে সেই গুপ্ত পত্র প্রেরণ করিলেন *। কিন্তু তাহার গৃঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না। 

রাঠোর-রাজ অজিতসিংহ সৈদঘ্য়ের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন এবং সম্রাটকে নিয়মিত 

কর ও[আপনার একট; কুন্াটান করিতে সম্মত হইলেন। এরপ কার্ধ্যের প্রতিদানস্বরূপ 
অজিতমোগলসভায় বির্শেধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। | 

যেদ্দিন সম্রাট ফিরকশিয়রের সহিত মারবার-রাজনন্দিনীর পরিণয়-সন্বন্ধ স্থিরীক্কত 

হইল, সেই দিন এই সুদূর সপ্তসিন্ধবগ্রদেশে শ্বেতদ্বীপীয় ব্রিটিষসিংহের গ্রভূতার পথ 

পরিষৃত হইল। বিবাহ্বন্ধন সম্বন্ধ হইবার কিছুদিন পূর্বে হঠাৎ সম্রাটের পৃষ্ঠদেশে একটা 

স্কোটক সমুডূত হইল। দেখিতে দেখিতে তাহা বদ্ধিত হইয়। উঠিল। শ্রেষ্ঠ মুলমান 

চিকিংসকগণ সেই. ক্ফোটক আরাম করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন) কিন্তু তাহাদিগের 

কাহারও চেষ্টা ফলবততী হইল না। ক্রমে সম্রাটের অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল।-_বিবাহের 

দিবস নিকটস্থ, তথাপি কেহই তাহা আরোগা করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে 

বিবাহের দিন অতীত হইয়া গেল। সম্রাট ক্রমশঃ নিরতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িলেন। সকলের 

মনে বিষম ভয়ের সঞ্চার হইল। গুত পরিণয়ের জন্য যে সমস্ত আয়োজন হইয়াছিল, 

ততলমুদায় বুঝি অস্ত্টিবিধানে গযুক্ত হয় । ফলতঃ সকলেই অত্যন্ত শঙ্কাকুল হইয়! 

চারিদিকে উপশমৌপযোগী উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল । এই সময়ে ক্রাটস্থ ব্রিটিষ 

বণিক্দিগের জনৈক দূত সম্রাটের সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন চিকিৎসক,- 

বিশেষতঃ শল্যচিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী। সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে সম্রাট অবশেষে 

তাহাদ্বারা! চিকিৎসা করাইতে বাধ্য হইলেন | সেই চিকিৎসফের নাম হেমিপ্টণ। 

মহাত্মা হেমিস্টণ অন্তঃপুর মধ্যে নীত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই জত্রাটের সাংঘাতিক পৃষ্ণ 

আরাম করিয়া দিলেন। তাঁহার স্ুচাক চিকিৎসার গুণে সম্রাট সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া 

স্বীয় মনোমোহিনীকে বিবাহ করিলেন। মহাধুমধামের সহিত বিবাহব্যাপার সমাপিত 

হইয়া গেলে + জন্্ট একদা মহাত্মা হেমিষ্টণকে নিকটে আহ্বান করিয়া 

তাহা সৈন ত্রাতৃঘয় তখন আদৌ জানিতে পারে নাই; দেইজন্ত তাহার! সঙ্জাটের হইয়া অনিতনিংহের 

বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল । | | ও 

1 উক্ত পরিণয়বাপার মহ! গৌরব ও ধুমধামের নহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। মহাক! স্যার ওয়াল্টার 

শট এভৎসম্বন্ধে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন “আমির-উল.-ওমরা কন্তাপক্ষের «সমস্ত,উতসব জম্পাদন 

“করিয়াছিলেন এবং বিবাহকও এরূপ মহা! ধূমধামের নহিত সমাপিত হইয়াছিল যে। তৎপূর্ব্বে হিন্দুগণ 



৪২২ রাঁজস্থান। 

স্নেছপূর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি আমার নিকট কি পুরস্কার প্রার্থনা 
করেন 1” মহামভব হেষিপ্টণ উত্তর করিলেন "মত্রট! আমি ধন চাহি নাঁ মান 
চাহি না উচ্চতম পদগৌরবেরও আকাজ্ষা করি না। আমরা সদর দেশ, হইতে 
বাণিজ্য করিতে আসিয়াছি; আপনার এই লাম্রাজ্যে আমাদের পদমাত্র রাখিবার স্থান 
নাই। এক্ষণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা-_অন্ুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে কিঞ্চিৎ স্থান 
দীন করুন এবং ষ্বাহাঁতে বাণিজ্যবিষয়ে আমাদিগের স্থুবিধ! হয়, তছুপযোগী কোন 
স্বত্বপত্র আদেশ করুন|» সম্রাট সত্বষ্ট হইয়া তাহার প্রার্থনা পুরণ করিলেন। সেই 
দিন এই বিস্তৃত ভারতক্ষেত্রে ব্রিটিষ-প্রভৃতার যে বীজ উপ্ত হইল, তাহা কালে অস্কুরিত 
এবং প্রকাণ্ড পাঁদপে পরিণত হুইয়! সমগ্র ভারতভূমিকে ব্যাপ্ত করিয়া! ফেলিল। আঞ্জি 
সেই বিশাল আশ্রয়পাদপের স্গি্রচ্ছায়াতলে অসংখ্য ভারতসন্তান বিশ্রাম করিতেছে। 
দেখিও, বিধাতঃ! সে মহামহীরুছে যেন কাল ভুজঙ্গ স্থান ন পায়। 

মোঁগলসআাট ফিরকশিয়র মহাত্মা! হেমিপ্টণের অকৃত্রিম শ্বদেশানরাগ এবং আত্মত্যাগ 
দর্শনে নিশ্চয়ই বিশ্মিত হইয়াছিলেন | হেমিপ্টণ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই অসীম ধনের 
অধিকারী হইতে পারিতেন) নিশ্চয়ই তিনি একজন ভারতবর্ষায় সামস্তরাজের ন্যায় 
অতুলবিষয়বিভব ভোগ করিতে পারিতেন ; কিন্তু তিনি অকিঞ্চিংকর আত্মন্ার্থের বিষয় 

ত্যাগ করিয়া স্বদেশের যে মহোপকার সাধন করিয়া গেলেন; সে মহোপকারের প্রকৃত 

প্রতিদান কোথায়? ষে হেমিপ্টণের অসীম মাহাত্ব্য ও আত্মত্যাগের গুণে আজি এই 
ভারতরাজ্যে ব্রিটিষ-সিংহের অখণ্ড প্রভূত্ব;ঃ তিনি শ্বদেশীয়ের নিকট কি প্রতিদান 

পাইয়াছেন ?-_কিছুই না । ছুঃখের বিষয়, যেদিন তাহার স্বরগীক্ জীবনবিহঙ্গ পবিত্র দেহ- 
পিঞ্জর হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, যেদিন তাহার পৃতকলেবর কলিকাতার এক সামান্ত 
সমাধিমন্দিরে আড়ম্বরশূন্ত অস্তেষ্টিবিধানের সহিত ভূগর্ভে নীরবে নিহিত হইল, সেইদিন 
কোন্ ব্রিটন্ ক্কতজ্ঞতার পবিত্র রসে অভিষিক্তিত হইয়! তাহার সেই পবিত্র সমাধির উপর 
একটা ন্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন করিয়াছিল ?--কেহছই নহে। সেই নির্জন শ্মশানক্ষেতর 
সেই ব্রিটিষ-গৌরবের পবিত্র দেহের অবশেষরাশি পঞ্চভৃতে বিলীন হইয়া রহিয়াছে; 
ছুর্জয় কাল তাহার এক একটী পরমাণুকে অনস্তসাগরে নিক্ষেপ করিতেছেন; কিন্ত 
তাহা কেহই দেধিতেছে না।-_-কেহই জানিতেছে ন1 যে, ইংলগ্ডের মহা প্রাণ তথীয় শায়িত 

রহিয়াছে! হায়! এজগতে প্রক্কৃত কৃতজ্ঞত। নাই। | 

মারার-রাজকুমারীর .সহিত সআাটের পরিণয় হওয়াতে অনেকে মনে করিয়াছিলেন 

যে, সম্রাট রাজপুতদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন; কিন্তু ছুঃখের বিষয় তাহাদের 

“দেরণ ধূমধাম কখনও দেখেপ নাই । জালোকমালার প্রথর জ্যোতি ক্ষীণপ্রভ নক্ষত্রমণ্লীকে ধিকার 

“দিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে প্রথর জ্যোতির সন্মুখে গ্রহগণও অধংক্কৃত হইয়া! পড়িয়াছিল। 
“আমির-উল-ওমরার প্রাসাদতবনে পরিণয়বাপার সমাপ্ত হয়; তাহার পর সপ্াট নাদাপ্রকার গীতবাদয 
“এবং অগণা জয় নিনাগের মধা দিয়া ক্বীয় নবোঁড়া মহিষীকে উচ্চতম ধূমধামের সহিত ম্বনগরে জানয়ন 
“করিয়াছিলেন | | 



মিবার। ্ ৪২৩ 

সে আশার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ফলিল। বিবাহব্যাপার সমাপিত হইবার স্বপ্নকাল 
পরেই সম্াট সেই জঘন্ত “দিয়” কর পুনসস্থাপন করিলেন। হিন্দশক্র আরঙ্গজীব 
যেরূপ কঠোরতার সহিত ইহাকে প্রচারিত করিয়াছিলেন, যদিও এক্ষণে তাহার সেরূপ 
কঠোরতা) নাই, * তথাপি. ইহার নাম শ্রবণমাত্র হিন্দুগণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন | 
সমাটের: প্রতি তীহাদিগ্রের বিষম দ্বার উদয় 'হইল। ইতিপূর্ক্বে মোগলের প্রতি যে 
বন অনুরাগ উত্রিক্ত হইয়াছিল, তাহা এই জিজিয়ার পুনস্থাপনে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত 
হইয়। গেল।. তীহারা বুঝিতে পারিলেন যে, ছূর্বৃত্ত মৌগলের সম্বন্ধে তাহাদিগের যেরূপ 
ধারণা হইয়াছিল, তাহা কখনই মিথ্যা হইবে না)--যোগল কখনই হিন্দুদিগের প্রতি 
সদয় ব্যবহার করিবে না, এবং যেরূপ উদ্দেস্তে উক্ত জঘন্য মুণ্ডকর-প্রথ স্থাপিত 

হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্তের কিছুতেই পরিবর্তন হইবে নাঁ। সৈদ ভ্রাতৃদ্বয়ের অসীম ক্ষমতা 
অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষীণহৃদয় সআাট ফির আরঙ্জীবের প্রাচীন মন্ত্র 
ইনায়েখ্উন্লঠ খুকে )দেওয়ানপদে পুনরভিষেক করিলেন। কথিত আছে, সে দেশকাল- 
গাত্র বিচার না কাঁরয়৷ হিন্দ্প্রজাবর্গের প্রতি কঠোর আচরণ করিতে লাগিল এবং 

তাহারই মহিত সেই কঠোর জিজিয়! পুনরাগত হইল। যদ্দিও এ জিজিয়! আরঙ্গজীবের 
সেই জঘন্য জিজিয়া' হইতে অনেক বিভিন্ন ; যদিও ইহা বাৎসরিক আয়ের প্রতি অতি 
অর হারে প্রযুক্ত হইয়াছিল, যদিও অন্ধ, খঞ্জ, এবং দীনদরিদ্রগণ ইহা হইতে নিষ্কৃতি 
পাইয়াছিল, তথাপি ইহা যে পকাফেরদিগের উপর কর” বলিয়া প্রথিত, তাহাতেই 
ইহা হিন্দু্দিগের মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষভাব সমুত্ভীবন করিয়াছিল । এ জগতে কে 
নাধ্যপক্ষে করভারে নিপীড়িত হইতে ইচ্ছা করে ?-_মাঁনব হুইম্বা কে অকারণে অপরকে 

আত্মহদয়ের শোপিতদান করিতে পারেন ? যে ধর্দ্ভীরু আর্ধ্যসস্তান নৃপতিকে দেবভাবে 

পূজ। করিয়া থাকেন, ষাহাকে মনুষ্য বলিয়া! হৃদয়ে স্থান দিতেও তাহার! পাঁপ বোধ করেন, 

সেই আর্্যসম্তানও করভারে মিগীড়িত হইলে সেই দেবোপম নৃপতির কল্পিত দেবভাব 
ভুলিয়া যান । এইরূপ করস্থাপনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমর! মানবের 

্বার্থপরতা ভাবিয়! স্বতঃই স্তপ্ভিত হইয়া পড়ি 1! 

রাজস্থানের জপর প্রান্তে মরুময় মারবাররাজ্যে যখন উক্তরূপ ঘটন সংঘটিত হইতেছিল, 

অমরসিংহ ভখন তাহাতে অণুমাত্ও অনবহিত ছিলেন না । যদিও অনর্থকরী গৌরব-তৃষা 

টাচ ছিন্ন করিয়া অজিতসিংহকে রাখার নিকট হইতে বিছ্ন্ন করিয়। দিল, 
অমরসিওস্ রা তুচ্ছ পরকীয় আন্গুকুল্যে 

্ স্বকীয় বিক্রম ও অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করিলেন এবং 

আপনার ও সমগ্র রাজপুত সমিতির স্বাধীনতা পুনর্লাভ করিবার জন্য কঠোর কার্ধাক্ষেত্র 

* ২০০৬. দুই হাজার টাকার প্রতি ১৩ তের টাক হারে ফিরকশিয়র জিজিয়া স্থাপন করিতেন । 

1 জিজিয়ায় অনেক পূর্বে ডেম্ঘ! (ষ্টযাম্পকর) প্রচারিত হইয়াছিল। বঙ্গের উপর জয়লাভ করিবার 
কালে বাবর তাহা হিন্দুদিগের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। তেম্ঘা জিজিয়ার স্থায ঘর মা হইলেও বি 

ইদয়ে বিধম বিছ্বেষভাব উদ্ভাবন করিয়াছিল । 



৪২৪ রাজস্থান। 

অবতীর্দ হইতে ক্ৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। কিরূপ দক্ষতা ও উৎসাহের সহিত রাণ! সেই 
সঙ্কল্পসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; তাহার একটা বিশেষ প্রর্মীণ দেখিতে পাওয়। যায়। 
সে প্রমাণ--একটা সন্ধিপত্র *। সম্রাট ফিরকশিয়র রাগার. সহিত উক্ত সন্ধি স্থাপন 
করিয়াছিলেন। ইহা'র দ্বিতীয় সুত্রেই জিজিয়! রহিত করিবার প্রতিজ্ঞা নিবন্ধ আছে। 

অষ্টাদশ শতাব্বীর প্রারস্তে রাজপুত ও'মোগলের অবস্থা কিরূপ মৃষ্তি ধারণ করিয়াছিল, 
এই সন্ধিপত্রের আদ্যোপান্ত সমস্ত অনুশীলন করিলে বিশেষ বৌধগম্য হইতে পারিবে। 
সন্ধিপত্রের নাম গুনিবামাত্র রাজপুতপতি অমরসিংহের সম্বন্ধে অবমানস্চক চিন্তা মনোমধ্যে 
উদ্দিত হয় বটে; কিন্ত বিশেষ বিব্চেনা করিয়! দেখিলে সে চিন্তা তখনই অপগত 

% উত্ত মদ্ধিপত্র “যাচুঞাপত্র” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । 
£১ম। সপ্তবহত্রের মনসব (ক)। 

 পহয়। গাপ্রাঙ্কিত প্রমাণপত্র দ্বারা এইরপ প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত হইতেছে যে, জিজিযা রহিত হইবে ) 

“যে ইহা হিন্দুদিগের উপর আর কখনও স্থাপিত হইবে না। যে কোন প্রকারে হউক, কোন চেঘেটাই 

“নূপতিই মিবারে ইহা প্রচারিত করিতে পাইবে ন। .ইহা একবারে রহিত হউক। 
“৩য় । দক্ষিণাবর্তের জন্য সহকারী এক সহস্র অশ্বারোহী সেন! রহিত হইবে । 

“তর্থ। হিন্দুদিগের ধর্দমন্দির সকল পুনর্গঠিত হইবে এবং হিন্দুগণ শ্বাধীনভাবে আপনাপন ধর্মালোচনা 
«করিতে পাইবে । 

“৫ম। আমার মাতুল, পিতৃব্য, ভ্রাতা অথবা সর্দীরগণ যদি আপনার (সম্রাটের) নিকট গমন করে, 

“তাহা হইলে তাহার! কোনরপ আশ্রয় বা উৎসাহ পাইবে না। | 
“৬ষ্ঠ | দেবল, বাশবারা, ছুঙ্গারপুর ও শিরোহির এবং অন্যানা স্থলের যেনকল ভূমাধিকারিগণের 

“উপর আমি আধিপত্য প্রাপ্ত হইব, তাহার! আপনার নিকট উপস্থিত হইতে অনুমতি পাইবে ন1। 
£৭ম। আমার সর্দীরগণই আমার সেনাবল ; যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনার সেনাবলের প্রয়োজন 

“হইবে, আমি নিয়মানুসারে দংযোজনা করিব; কিন্তু আপনাকে তাহাদিগের সাহাধ্য দান করিতে 

£হেইবে, এবং কার্য শেষ হইলেই তাহাদের হিনাব নিকাশ করিতে হইবে। 
«৮ম । যেনমন্ত হকদার, জমাদার ও মনসবদার আন্তরিক উৎসাহের সহিত আপনার দেবা করে, 

“তাহাদিগের নামের একটা তালিকা আমাকে প্রদান করিতে হইবে। কেনন! যাহারা আপনার অবাধা, 

“আমি তাহাদিগকে শাস্তি দান করির | কিন্তু এরুপ করিতে গেলে যদি পয়মাল (খ) হয়ঃ তজ্জন্য আমার 

প্রতি কোনরূপ দাবী দাওয়া করিতে পারিবেন ন1 
“পচ হাজারীর হস্তে যে সমস্ত জিলা অর্পিত ছিল, সেই সমস্ত পুনঃপ্রদত্ত হইবে। যথা +-_ফুলিয়াঃ 

“মগুলগড়, বেদনর, পুর, বাসার, ঘিয়াশপুর, পুরধর, বাশবার! ও দুঙ্গারপুর। সিংহাসনে আরঢ় হুইবার 
“সময় পূর্বতন পাঁচহাজারীর উপর এবং মিন্সিনী-যুদ্ধে জয়লাভ করিলে পাঁচ পাঁচ অঙ্থের (গ) সহিত আর 

“এক হাজার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন |” ৃ 

“ভিন ক্রোর দেম (গ) পুরস্কারের মধো,_-যথ| ; প্রমাণপত্রের জন্য ছুই ক্রোর, দাক্ষিণাত্য সেনাদলের 

“বেতনন্বরূপ এক জ্রোর, এবং শিরোহীর পরিবর্তে অপর ছুই ক্রোর--আপনি এইমাত্র প্রদান করিয়াছেন । 

“যে সমস্ত জনপদ এক্ষণে বাঞ্চনীয়, তৎসনুদারের নাম নতি কী, মণ্ডল), জিহাজপুর, মালপুর ও 

(অপরটী অল্প)” | 

(ক) সপতসহশ্র অশ্বারোহী সৈনোর উপর অধিনায়কত্ব লাত, হিন্দুদিগের পক্ষে উচ্চতম পদ । 
() দেনাদল স্থানাস্তরে যাত্রাকালে সমন্ত শন্যাদি ভ্রবাসমূহ নষ্ট করিয়। থাকে, ইহাকেই পয়মাল কহে। 
(গ) অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার সময় সম্রাট প্রির দৈনিকের প্রতি পঞ্চ তুরঙ্গ অর্পণ করিতেন। 

(ঘ) চল্লিশ দেমে এক টাঁক1। 



মিবার। ৪২৫ 

ইয়া যায়। রাণার যে ইহাতে কিছুমাত্রই অপকর্ষ সাধিত হয় নাই, অষ্টম সতর পাঠ 
করিলে তাহ! সম্যক্রূপে জানিতে পারা যায়। কেনন! রাখ! তাহাতে সম্রাটের রক্ষকরূপে 

সচিত হইয়াছেন। “সাত হাঁজারী মনসবদারির” বিষয় চিত্ত! করিতে গেলেই তেজন্বী গ্রথম 
অমর সিংহকে মনে পড়ে । তিনি রাজ্যধন পরিত্যাগ করিয়া, বনবাসত্রত অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, তথাপি কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু রাজপুত- 

জাতির আত্যন্তরীন অবস্থা অনেক পরিমাণে পরিবর্ঠিত হইয়াছে; সেই সঙ্গে তাহাদিগের 
মতাবলিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ক্ষণস্থায়ী লৌকিক. সম্মানসন্বন্ধে রাজস্থানের অন্যান্ত 
প্রদেশ মিবারের সমকক্ষ হুইয়। উঠিয়াছিল। তুচ্ছ পদলিগ্পার বশবর্তী হইয়' সকলেই 
মোগলকে সম্মানের উৎসম্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিল। তাহাঁদিগের সেরূপ জ্ঞান যে সম্পূর্ণ 

্রমসন্ুল, তাহা তাহারা তখন বুঝিতে পারে নাই। ম্বাধী্মত। ও জাতীয়গৌরবের 
বিনিময়ে যে সম্মান অর্জিত হয়, সে সম্মানে প্রয়োজন? জেতার নিকট আবার 

দাসজাতির সম্মান কি? সহত্র সন্মানে ভূষিত হইয়াও যাহাকে জেতার চরণতল 

অবলেহন করিতে হুইবে, তাহার আবার সম্মান কি?__সে সম্মান ত কেবল বিড়ম্বন! 
মাত্র; তাহা অসারতা, কাপুরুষতা পরাধীনতার উজ্জলতম পরিচায়ক। রাজস্থানের 

অপর সমস্ত রাজপুতসমিতি সেরূপ সম্মানে আপনার্দিগকে সম্মানিত জ্ঞান করিত বটে) 

কিন্তু মহারাজ বাপ্পা রাওলের বংশধরগণ কখনও ভুলিয়া বামপদাঘাতদ্বারাও সে সম্মীনকে 

স্র্শ করেন না । সেই জন্ঠ তাহাদিগের অধঃপতিত অবস্থাতেও তত সম্মান । মোগলসমরাট 

ফিরকশিয়রের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া রাণা অমরসিংহ যে কিরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, 

তাহার সত পরিচয় উক্ত মন্ধিপত্রের অন্থান্ সুত্র পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। 

মনেই সকল অবশিষ্ট সুত্রের মধ্যে ধর্ম্মাচরণে স্বাধীনতা-লাত, শিশোদীয়কুলের প্রাচীন 

সামস্তদিগের উপর রাার আধিপত্য-প্রাপ্তি, এবং করছ্যুত বিষয়সমূহের পুনর্লাত) এই 
তিনটা স্বত্বই সর্বপ্রধান । এই তিনটা স্বত্ব অনুশীলন করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে 'যে, 

মোগলের সৌভাগ্যলক্ী মোগলকুলকে ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিয়া আমিতেছেন। 
বাস্তবিক তাহাই। ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা! করিলে আমাদিগের ; 

এতদুক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারিবে । বিশাল দক্ষিণাবর্তভূমে ছুদ্ধর্য মহারাষ্তীয়গণ র্ 

রাজা শাহর অধিনেতৃত্বে আপনাদিগের কঠোর লুষঠনপরবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছিল। র্ 

তাহাদিগের প্রচণ্ড ভুজবলে অনেক রাজ্য পরু্যদন্ত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্ত সেই সমস্ত 

বিছিত রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন না করিয়া! তাহারা নিষ্টরভাবে সকলেরই নিকট দচৌথ, 

ও “দশমুকী” আদায় করিতেছিল। | 
মোগলসাম্রাজোর দেই শোচনীয় অধঃপতনকালে দিল্পির নিকটস্থিত আর একটা 

বীরজাতি ম্বাধীনতা লাত করিল। তাহার! জাট নামে অভিহিত। এই জাট যে প্রাচীন 

জিতের অন্থতম শাখাকুল, তাহা! আমরা ইতিপূর্বে অনেকবার বর্ণন করিয়াছি। ইহার! 

চ্বলনদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত ছিল। মোগলের কঠোর অত্যাচার সহ করিয়াও বিক্রান্ 
জাটগণ ধীরে ধীরে সময়োচিত সহাঁয়বল অর্জন করিতেছিল। এক্ষণে মোগন নামাজের 



৪২৬ .... রাজস্থান। 

হীনাবস্থা দর্শনে, সুবিধা বুবিয়া সেই সমস্ত অত্যাচারের গ্রতিফল প্রদান করিবার ডট 
তাহার! আপনাদিগের বিরাট মন্তক উত্তোলন করিল এবং ভারতে আপনাদিগকে স্বাধীন 
জাতি বলিয়া ঘোষণা! করিয়া, দিল | ৰলিতে কি প্রাচীন জিতের বীরবংশধরের 
্বাধীনতা-ধবজাঁ একবারে দিদ্লির সিংহদ্বারে উত্ভীন হইঘ। সিঞ্সিনির অবরোধ হইতে 
অনেক দিন পর্য্যস্ত উদ্ত ধ্বজা উদ্যত রহিল | পরিশেষে যেদিন ব্রিটিষসিংহের 
চতুরতার ভরতপুর-হুর্ম বিপর্ধাস্ত হইক়া। পড়িল, সেই দিন জাট-বীরের মন্তক হইতে 

বিজয়-মুকুট খনিয়! গড়িব, তাহার স্বাধীনতা উৎপাটিতহইয়া দিক নি 
ুষ্টিত হইল । 
চাপ ব্রা নাল ভলিলা দন টিন ্  নব 

হইল, তাহার স্বক্পদিন পরেই তিনি অযরধামে যাত্রা করিলেন। তিনি একজন স্থুক্ষ ও 
উন্নতমনা। নৃপতি ছিলেন। ভারতের সার্বজনীন বিপ্লব এবং মোগলরাজ্যের ভীষণ 
অরাজকতার মধ্যেও তিনি স্বীয় রাজ্যের হুখসমৃদ্ধি সাধন করিয়া; আল্মপদের সম্মানগৌরৰ 
সপ্পূর্ণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কৃষি ও শিল্পবিষয়ে তিনি যে বিশেষ উৎসাহ ও 
আনুকৃল্য দান করিতেন, মিবারের শ্মারব্তত্তসমূহে তাহার নুম্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে গাওয়া 
যায়। কালের সর্বক্ষয়কর করম্পর্পে যতদিন: না সেই সমস্ত স্স্ত রসাতলকৃপে প্রোথিত 

হইয়া গড়িবে, ততদিন: কেহই রাণ। দ্বিতীয় অমরসিংহের কীর্তিকলাপ অপলোপ করিতে 
পারিৰে না'। আজিও মিবারের অধিবাসিগণ প্রাতঃশ্মরণ্য নরপতিগণের পবিজ্র নামমালার 

সহিত তাঁহার নাম.জপ করিয়া ধাকেন। তাহাদের মতে দ্বিতীয় অমরসিংহই পবিত্র 
শিশোদীয়কুলের শেষ গৌরবশালী নৃপতি )--তীহার পরলোকগমনের সহিত মিবারের 
শোচনীয় অধঃপতন হই, গ্ৌরবাৰ্বিত শিশোদীয়কুলের উদ্নতমন্তক অবনত হইয়া 
পড়িল। 



 চতুর্দাশ অধ্যায়। 

রাগ! সংগ্রামমিংহ £--মোগলসাহ্রাজ্যের অধঃপতন )-_নিজাম-উল-মুলুক কর্তৃক হাইদারা বাদ-রা জ/-প্রতিষ। ;- 
(ৈ্াট ফিরকশিযপরের হত্যা)_-ভিজিয়াকর রহিত-কয়ণ ;--মহল্মদ শাহের দিয্ি-সিংহাসনে অভিষেক. 
দৈদৎ খ। কর্তৃক অযোধ্যা -প্রাপ্তি ;-_মিবারের শাসন-নীতি ;--রাণা সংগ্রামের পরলৌকগমন ;--তদীয় 
চরিব্র-মংক্রান্ত কয়েকটী গল্প ;-রাণা! দ্বিতীয় জগংসিংহের দিংহাসনার়োহণ ।-_মারবায় ও অস্বররাজের 
সহিত তীহার সন্ধিবন্ধন ;--সার্াটটাগণকর্তৃক মালব ও গল্রাক্রমণ এবং তত্ততগ্রদেশে অধিকার-প্রাপ্তিং-_ 
নাদির শাহের তারতাক্রমণ )--দিল্লির উৎসাঙ্গন /--রাজপুতানার তদানীন্তন অবস্থা )--মিবারের 

নীমাবন্ধন ;--রাজপুতদিগের একতাবিবয়ণ +--বাজিরাও কর্তৃক মিবারাক্রমণ এবং রাগার প্রতি বার্ষিক 
করতার-স্থাপন +--অন্বর়সিংহাসনে মধুসিংহকে অভিষেক করিযার জনা বিষম গঙগোল ;--রাক্সমহলের 
সমর ;--রাগার পরাজয় $--যূলহর রাও হুলকারের সহিত তাহার সন্ধিবন্ধন /--অন্বরের ঈশ্বরীসিংহের 
বিষপানে প্রাগত্যাগ ;-_রাণার মানবলীলাসম্বরণ --তীহার চরির্রবর্দন | 

যেদিন বীরচরিত রাণ! দ্বিতীয় অমরসিংহ অমরধামে যাত্রা করিলেন, সেই দিন 

গ্রামসিংহ মিবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন । এই পবিত্র নাম শ্রবণ করিলেই 
বাবর-বৈরী সেই প্রচণ্ডৰীর মহারাপ! সংগ্রামসিংহকে মনে পড়ে। সেই সঙ্গে মিবারের 
অতীত ও বর্তমান চিত্র মানসদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া! চিত্তকে যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ 

রসে অভিষিঞ্িত করিয়! দেয়। উন্মত্ত হৃদয় এই পবিত্র নামামৃতপানে আরও উন্মত্ত 

হইয়। অমনি জিজ্ঞাস! করে__এই কি মেই সংগ্রামসিংহ 1 যিনি তৈমুরের বীরবংশধর 
বীরকেশরী বাবরের অসীম বিক্রম গ্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইনি কি সেই 
গ্রামসিংহ? আততায়ী বিশ্বাসঘাতক অধর্শযুদ্ধ করিয়া ধাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিল, 

ইনি কি সেই সংগ্রামসিংহ1-ন্ধযপ্রদীপ হস্তে বিভাবরীকে অভ্যর্থনা করিবার সময় 

রাজপুতরমণীগণ ধাহাকে ম্মরণ করিয়া থাচক, গোধূম পেষণ করিবার সময় যনত্পার্থে বসিয়া 

কুমারীগণ একতানে বাহার বীরত্ব-গাথা গান করিয়া! থাকে; প্রাতঃকালে শষ্যাত্যাগ 

করিবার কালে রাজপুতগণ ধীহার পবিত্র নাম জপ করিয়া থাকেন; চিতোরের বিজয়- 

তপ্ত, আরাবল্লির অভ্রভেদী শৈলশিখরে বাহার নাম খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়ঃ 

ইনি কি সেই সংগ্রামসিংহ? অলক্ষ্যে বিয়া যেন কোন অনির্দিষ্ট দেবতা বন্ন্তীরকে 

অমনি বলিয়া! উঠিল,-_“অপূর্ণ মানবের তোজোবীর্ধ্য-গৌরবগরিম! অনিত্য! আজি সেই 

অনিত্যতা জগতে ঘোষণা! করিবার জন্ত রাণা দ্বিতীয় সংগ্রামসিংহ প্রথম সংগ্রামসিংহের 
সিংহাসনে সমুপবিষ্ট 1” 

যে মহম্মদ শাহের সহিত তৈমুরের বীরবংশের জলত্ত গৌরব পর্য্যৰসিত হইয়! যায়, 

যিনি “মোগল সত্রাট” নামের শেষ যোগ্য ব্যক্তি, সংগ্রামসিংহ তাহীরই সহিত সমকালে 

পি্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন | ইহারই রাততত্বকালে (ধঃ অঃ ১৭১৬--৩৪) মোগঙ্গ- 
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সামান্ের অধঃপতন আঁরস্ত হয়; বাবরের বিরাট সিংহাসন ভগ্ন ও বিভক্ত হইয়া অক্স 
অল্পে বিচ্ছিন্ন হইতে আরম্ভ করে। সেই বিচ্ছিন্ন অংশসমূছে নগণ্য জলবুদ্ধদের ন্যায় 

খয সত ক্র ্বতন্ত্রাজ্য প্রতিষিত হইতে লাগিল। মোগল পাঠান, শিয়া বা সুমী) 
মারা ও রাজপুত সেই সকল স্বতন্ত্র রাজ্যে স্বাধীনতার ধ্বজ! উড়াইয়া কিছুকালের জট 
রাজ্যস্থখ সন্তোগ করিল। পরিশেষে যখন ভবিতব্যতার অবশস্তাবী নিয়ম পূর্ণ হইবার 
দিবস উপস্থিত হইল, যেদিন হিমাদ্রি হইতে সুদূর সিংহল পর্য্যস্ত জল, স্থল, পর্বত, কানন 
_ সমগ্র প্রদেশ সহসা তাড়িতপ্রভাবে কম্পিত হইয়া! এক প্রচ বিপ্লব সমুখাপন করিল; 

সেই দিন সপ্তসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া কতিপয় বূটন বস্রপ্রহারে সেই সমস্ত মুসলমান, মার্হাট 
ও রাজপুতের সিংহাসন চূর্ণবিচুর্ণিত করিয়! দিয়! একটা বিরাট সিংহাসন স্থষ্টি করিল! 
মুসলমান, মহারাহীয়, পিখ, রাজপুত আজি রি বিরাটসিংহাসনের সম্মুখে সভয়ে 

সাষ্টাঙ্গে প্রণত ! 

গুণগৌরব ও প্রভুভক্তির উপর নির্ভর করিয়া হতভাগ্য মোগলসআাট বে কোন 

সেনাপতি বা প্রতিনিধির উপর যে কোন প্রদেশের শীসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন, 
সেই সেনাপতি বা প্রতিনিধি কৃতজ্ঞতার পবিত্র মন্তকে পদাঘাত এবং বিদ্রোহিতারূগ 
কলঙ্কিত উপায় অবলম্বন করিয়া! সেই সেই প্রদেশ আত্মসাৎ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। 
সেইরূপ জঘন্তোপায় অবলম্বন পূর্ববক রাজ্য হস্তগত করিয়াও যদি তাহার! সুশৃঙ্খল রূপে 
তাহ! শাসন করিতে পারিত, যদি রাজ্যের প্রধান স্তস্তদ্বরূপ প্রজাকুলের প্রতি পুন্রবং 

আচরণ করিয়। তাহাদ্িগের স্থখসমৃদ্ধি বর্ধন করিতে পাঁরিত, তাহা হইলে পাঁপের কঠোর দ্ 

তাহাঁদিগের মন্তকোপরি তত শীপ্র প্রহত হইত না) তাহা হইলে তাহারা বঙ্গ, অযোধ্যা, 
হাইদ্রাবাদ ও অন্যান্য রাজ্যের অধর্শীর্জিত সিংহাসনে বোধ হয় আজিও আর 

থাকিতে পারিত | কিন্তু এ সম্বন্ধে মহারা্রীয়দিগের সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ রাষ্ট্রত্ত্র দেখিতে 
পাওয়া যায় | তীহাদিগের আকম্মিক অভ্যুর্থীনের বিষয় চিত্ত করিলে বিস্মিত 

হইতে হয় | কোন্ দৈবীশক্ির প্রভাবে হিন্দুচুড়ামণি শিবজী নিরীহ শান্তজীবন 
ধর্মযাজক ও ক্কষকমণ্ডলীকে সুদক্ষ রাজকর্মমচারী ও র্বণবিশারদ সৈনিক করিয়া 
তুলিয়াছিলেন, তাহা! ভাবিয়া স্থির করা কঠিন | সত্য, হিন্দুবিদ্বেধী মোগলসআরাটের 
কঠোরতম প্রপীড়নে নিিষ্ট-ও নিপীড়িত হইয়া বীরবর শিবজী স্বদেশীয্পদিগকে বীরমন্ 
দীক্ষিত ও রণাতিনয়ে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ষে স্বল্প সময়ের মধ্যে উক্ত মহৎকাও 

সাধিত হইয়াছিল, তাহা! ভাবিতে গেলে কোন্ হিন্দুর হৃদয় না! মহোঁৎসাহে উৎসাহিত হইয়া 
উঠে ?-_কে না মহাত্মা শিবজীকে ভারতের উদ্ধারকর্তা, বলিয়া পুজা 'করিতে অগ্রসর 
হয়? কিন্তু ভারতের নিতান্ত ছুর্ভাগ্য, তাই বীরবর শিবজীর মহামন্ত্র তাহার বংশধরদিগের 

দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অত্যাচরিত হুইয়াছিল। যদি তাহারা ছুর্দম ছুরাকাজ্ষায় উন্মত্ত হই! 
দেই মহামস্ত্ের ব্যভিচার না করিত, তাহ! হইলে তিনি ছুর্র্য আরঙ্গজীবের গ্রাস হইতে 
যে সকল রাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, আজিও তাহারা তৎসমুদায়ের সিংহাসনে অধিরূ 
থাকিতে পারিত। কিন্তু ভারতের কঠোর ভবিতব্যতালিখন কে খণ্ডন করিবে 1 
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নতুবা তাহার! জয়ণল হইয়াও অন্যরূপ নীতি অবলম্বন করিবে কেন? নতুবা! 
তাহাদিগের বীরাচরণ ছুরাচারে পরিণত হইয়া পড়িবে কেন? তাহারা আপনাদিগের 

অসীম বিক্রমপ্রভাবে যে সকল রাজ্য জয় করিত, তাহাতে মহাঁরাষ্রীয়ের প্রভূত স্থাপন 

করিত না; পরন্ব তৎসমুদ্রায় প্রদেশ লুণ্ঠন ও উৎসাদন করিয়াই স্বদেশে গ্াতিগত হইত । 
নাহ, উৎসাহ, ধীরতা, শান্তিগ্রিয়তা প্রভৃতি যে সকল সুন্দর গুণের পরিচয় তাহারা 
ইতিপূর্বে প্রদান করিয়াছিল, আজি ছুর্ভাগ্যবশতঃ তৎসমুদরায়কে পরিত্যাগ করিল এবং 

তৎসমুদায়ের পরিবর্তে অচিরে ছুরাকা জ্ষা, চতুরত! ও লুষ্ঠন-প্রিয়তা প্রভৃতি জঘন্ত দোষের 
আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিল। যে দক্ষিণাবর্তে তাহাদের অক্ষুণ্ন প্রভূতা দৃটীকৃত হইয়াছিল, 

যথাকার অধিবাসিবৃন্দের ভাষা ও আচারব্যবহারের সহিত তাহা্দিগের ভাষা ও আচার 

ব্যবহারের সম্পূর্ণ সামগ্রস্ত বিদ্যমান ছিল) রাজনীতির গ্রক্কষ্ট অন্থশীসন অনুসরণ পূর্বক 
আপনাদিগের পূর্বতন সম্থত্তিনিচয় পুনরবলম্বন করিয়া যদি তাঁহার! সেই স্থবিস্তৃত 
দক্ষিণাবর্তের অক্কুপ্ন একাধিপত্যেই অন্তষ্ট থাকিতে পারিতেন, তাহা! হইলে প্লে 

বিশাল প্রদেশ হইতে বীরবর শিবজীর রোপিত বংশতরু তত শীঘ্র উৎপাটিত হইত 
না। কিন্তু তাহাদিগের প্রচণ্ড ছুরাঁকাজ্জাই তাহাদিগের পক্ষে কালস্বরূপিনী 

হইল। সেই ছুরাকাক্ষার পাপমন্তে প্রণোদিত হইয়া তাহারা যেমন উত্তর গ্রদেশসমূহে 
উৎপতিত হইতে আরম্ভ করিল, ততই স্বজাতিবর্গের বিদ্বেভাজন হইয়া 

আপনাদিগের অধঃপতনের পথ আপনারাই পরিষ্কার করিতে লাগিল । রাজপুত 
ও মহারাস্্ীয় উভয়েই হিন্দু, ধর্ম ও জাতি সম্বন্ধে উভয়েরই মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়? কিন্তু উভয়ের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিগত এততুর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে 
যে, রাজপুত ও মুসলমাঁনে সেরূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায না। মুসলমানের 

শাসন অত্যাঁচারগর্ভ বটে? কিন্তু তাহা মহারাই্ীয়ের স্তায় তত ঘোরতর অপকারক নহে। 

দেই জন্যই মুসলমানের দীর্ঘকালব্যাগী শাসনে রাজস্থানের যত না অপকার হইয়াছিল, 

র্দান্ত মহাঁরাষ্রীয়ের স্বল্নকালের আঁধিপত্যে তাহার দ্বিগুণতর অপকার হয়। মোগল- 
সাজার দ্রত অধঃপতনকালে দীর্ঘকালব্যাপী উৎপীড়ন মহা করিয়া ভারতের 

অধিবাসিবৃন্দ যদি শাস্তিস্থখ সস্ভোগ করিয়া ধীরে ধীরে জাতীয় বল সংগ্রহ করিতে পারিত, 

ভাহা হইলে বোধ হয় ভারতের সৌভাগ্যন্থ্য পুনরুদিত হইত। কিন্ত মুসলমানের 
কঠোর অত্যাচার হইতে মুক্তিলীভ করিতে না করিতেই ভারত মহারাষ্টীয়দিগের 
কঠোরতর প্রগীড়নে হীনবল হইয়| পড়িল। সেই প্রপীড়ন-প্রভাবে ভারতের অন্তঃলার 

যে শৃন্ত হইয়া! গেল, তাহা হইতে ভারতসস্তানগণ আর পুনরুখিত হইতে পারিল না । 

ভীম, ভীন্ম, কর্ণার্জুন ও প্রতাপসিংহের মাতৃভূমি নির্কিবাদে কতিপয় বূটনের পদতলে 

একবারে অবনত হইয়া! পড়িল! হায়! দুর্জয় কালের মাহাত্ব্য কি বিচিত্র ! | 

সম্রাট ফিরকশিয়রের স্বল্লকালব্যাপী আধিপত্য ধীরে ধীরে পর্যবসিত হইতে চলিল। 
কি কুক্ষণেই তিনি দুরঘর্ দৈরত্াত্দয়ের অপ্রতিহত প্রভাব অপহরণ করিতে চেষ্টা 

করিয়াছিলেন, কি কুক্ষণেই তিনি দুরত্ব ইনায়নেখ্উল্লাকে নিজ মন্ত্াগারে স্থান দিয়াছিলেন! 
৫৫ 
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সেই ছুরাচারই তাহার দর্ধনাশ-সাধন করিলল। তিনি যে আশা হৃদয়ে স্থাপন করিয়া 

আরঙ্গজ্রীবের বৃদ্ধ মন্ত্রীকে মনত্রীপদে অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহা! আদৌ সফল হয় নাই। 

বৃত্ত ইনায়েৎউল্লা আপনার পুর্প্রনথুর ছুরীতির অন্ুদরণ করিয়া হিন্দুদিগকে উৎপীড়ন 

করিতে আরস্ড করিল তাহাতে সমগ্র হিন্দুসমীজের বিদ্বেষবহি তথ্বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে 

উত্রিক্ত হইল। অবশেষে ছূ্বর্ষ ৈদদ্বয়ের ভীয়ণ কোপানল ভীমবন্রক্ূপে তাহার 

মন্তকোপরি পতিত হইয়! তাহাকে একবারে নিপাতিত করিল। 

যে খ্যাতনামা নিজাম-উল-মুনুক হাইদ্রাবাদ রাজ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; 

উক্ত সৈদহয়ের অযথা প্রভৃতা। এরং অন্যায় ক্ষমতা! হরণ করিবার নিমিত্ত সম্রাট কর্তৃক 

আহ্ত হইয়া তিনি আজি রঙগস্থলে অরতীর্ঘ হইলেন। ইতিপূর্বে তিনি মুরাদাবাদ 

জনপদের শাসনবর্তৃত্বে অবস্থিত ছিলেন; কিন্তু তাহার উচ্চতর জ্ঞান ও কাধ্যদক্ষতার 

পরিচয় পাইয়া মালব-রাজ্য প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া সম্রাট তাহীকে রাজধানীতে 

আহ্বান করিলেন। এই সমস্ত বিষয় সৈদদ্বয়ের কর্ণগোচর হুইবামাত্র তাহারা দশসহত্র 

মহারাইীয় সৈনিক সমভিব্যাহারে রাজসভায় উপস্থিত হইল এবং দারুণ রোষাবিষ্ট 

হইয়া তাহাকে অচিচৰ রাজসিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিল। ফিরকপিয়রের আশা 

ভরসা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গেল। সে সন্কটকালে অন্বর * ও রুন্ির-নৃপতিদ্বয় ভিন্ন আর 

কেহই তাহার নিকট রহিঙ্জ না। তথাপি তিনি যদি তাহাদিগের সংপরামর্শ গ্রহণ 

করিতেন, তাহা হইলে তীহাকে অকালে প্রাণত্যাগ করিতে হইত না। কিন্তু তাহার 

নিতাস্ত ছূর্ভাগ্য। নতুরা তিনি সেই পরম হিতৈষী বান্ধবদ্ধয়ের পরামর্শে অনাস্থা 

প্রদর্শন করিবেন কেন? তাহারা তাহাকে প্রক্কত বীরের ন্যায় প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

' ঞ্চ মহাত্মা টড সাহেব রাখার দপ্তরখানায় জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহের হস্তাক্ষরিত একখানি 

প্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিলে হতভাগ্য ফিরকশিয়রের শোচনীয় দুরবস্থার হুপ্ষ্ট বিবর? 

পাওয়া যায়। জয়সিংহ এই পত্রখানি রাণার মন্ত্রী বিহারী দানকে লিখিয়াছিলেন। 

«আমির-উল-ওমর! আসিয়! উপস্থিত হইয়াছেন এবং ব।লাজী পণ্ডিতের দ্বার কথাবার্তা ঠিক হইয়াছে। 

«তিনি বলিয়াছেন আমাকে তিনি সদা সর্বদা! বন্ধু বলিয়। জান করেন) কিন্তু আমাকে যাত্রা করতে 

“অনুরোধ করিয়াছেন ) কিষণ সিং ও জওয়! লালও ঠিক এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন । ইহাতে আমি রাজার 

“নিকট একথানি আন্ষি পাঠাইলাম। আঙ্ফিতে সেই সমন্ত মনত্রণার কথ। লিখিয়া দিলাম এবং গ্াহার 

«অনুমতি জানিভে ইচ্ছ। প্রকাশ করিলাম। রাজ। আমাকে অবনর দিলেন ) সকলেরও এইরূপ ইচ্ছ! 

«হওয়াতে ফাল্তন মানের নবম দিবসে বৃহস্পতি বাদরে আমি কির়ন্দূর যা! করিয়া ্রীবল সরাইয়ে শিখর 

থাপন করিলাম। বন্দির রাও রাজাকে আমার সহিত আমিতে কহিলাম, কিন্তু একথা তাহার মনে 

“লাগিল না। তিনি কুতব-উল-মুক্ষের সহিত যোগ দিলেন । কুতব ভাহাকে কতকগুলি অঙ্গরোহী গৈ 

“দিয় অনিতসিংহের সহিত একত্রে তান্ু স্থাপন করিচে কহিলেন। রাও রাঙ্গা! তাহাই করিয়াছেন! 

«কোটার ভীমনিংহের সেনা উপস্থিত হইয়াছে ; তাহার সহিত একটা যুদ্ধ হইল । হার জেখসিং নিহত 

“হইলেন এবং রাও রাজ! ভয়ে আলিবর্দি খাঁর সরাইয়ে পলায়ন করিয়ছেন।' হার সাহাব্যার্থে আমি 

“মেন! প্রেরণ করিয়াছিলাম। রাজ। ম্রানাগার ও তোষাধান| দৈদদিগকে ছাড়ি দিয়াছেন। তাহার! 

*ন্বেচ্ছামত সকল বন্তই আত্মনাৎ করিতেছে । আপনি নৈদদিগকে বিলক্ষণ জানেন। এক্ষণে আমি স্বদেশে 

“ফিরিয়। যাইতেছি। হভুরকে (রাণাকে) বাচনিক আনেক কথা! বলিবার আছে। আমার মহিত সাক্ষাৎ 
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হইতে মন্ত্রণা দান করিলেন; কিন্তু সম্রাট নিতান্ত ভীরু ও কাঁপুরুষের ন্যায় তাহাদিগের 
কোন পরামর্শ ই গ্রাস্থ করিলেন না। অগত্য। তাহার! তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া 
গেলেন । ফিরকশিয়র নিতান্ত কাপুরুষ:। রাজপুত নৃপতিদ্ধয়ের পরামর্শ অগ্রাহ্য. করিয়! 
তিনি অন্তঃপুর মধ্যেই অবস্থিতি করিতে. লাগিলেন এবং আত্মরক্ষার উপাদ্ধাস্তর না 
দেখিয়া অবশেষে পক্রকুলের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন । রোধাম্ক 

সৈ? তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন “কাপনি আপনার বিশ্বস্ত রাজপুতদিগকে ত্যাগ: 
করুন এবং আমাদের জনৈক সেনাপতিকে ছুর্ম মধ্যে প্রবেশ করিতে দিউন, তাহ! 

হইলে আমরা আপনার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিব না।” 
হতভাগ্য ফিরকশিয়রের আঁশীতরসা, সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গেল। সকল প্রকার 

আশ্রয় ও অবলম্বন হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি মনে করিলেন যে, শক্রকুল অন্তঃপুর 
বিধির ব্যতিচার করিতে সীহন করিবে না।' এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি 
সেই অন্তঃপুর মধ্যে রমণীর অঞ্চল ধারণ পূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কিন্ত 
তাহার সে আশ্বাদও বিফল হইয়া গেল । “অদিত-বসনা বিভাঁবরী করাল বেশ 

“ধারণ করিয়া জগতে আগমন করিল এবং দ্িবাঁসতী সম্রাটের পতিত তাগ্যতাঁরকার 
“ন্যায় গভীর তম্সায় নিমগ্ন হইয়| পড়িল। ছূর্গের দ্বার অবরুদ্ধ হইল, তাঁহার জমার 

এমিত্রও প্রবেশ করিতে পাইলেন না; কেবল উজির ও আুজিৎসিংহ তন্মধ্যে অবস্থিত 
“রহিলেন। বিকটদশনা নিশা নাগরিকদিগকে নানাপ্রকার বিভীষিক! দ্েখাইতে 
“লাগিল। .দকলেই বিষম চিন্তাকুল। প্রাসাদ মধ্যে কি হইতেছিল, কেহই জানিতে 
“পারিল না। ওদিকে আমির-উল-ওমরা দশসহত্র মহারাষ্ত্রীয় সৈনিক সজ্জিত করিয়। 

“অপেক্ষা করিতেছিলেন। রজনী প্রভাত হইল। উষার রক্তিম রাগে পূর্বগগন রঞ্জিত 

“হইবামাত্র রাজ্জভবনের “নহবৎ” দিবসের আগমন এবং হতভাগ্য ফিরকশিয়রের 
“অধঃপতনকাহিনী গল্ভীর নাঁদে ঘোষণা করিল। সকলের আশীতরস। বিলুপ্ত হইয়া! গেল। 
“ফিরকশিয়রের পদচ্যুতির পর রুফে-উল দিরাজাৎ দিদ্লিসিংহাঁসনে সমারূঢ হইলেন ।১, 

প্রাচ্য নৃপতিগণের পদচ্যুতি ও নিধনের মধ্যে স্বশ্নকালই ব্যবহিত থাকে। ভাগ্য 
পদচ্যুত ফিরকশিয়রেরও পক্ষে সেইরূপই হইল। এমনকি বন্দীগণ যখন নবীন ভৃপতিকে 

“দীর্ঘজীবী হউন” বলিয়া আশীর্বাদ করিল, ছুর্ভাগ্যবান্ ফিরকশিয়রের কণঠদেশে, তখনও 

ধন্থগুণ সংলগ্ন রহিয়াছিল * ! 
সম্রাট-সিংহাসনে সমারড় হইয়্াই নবীন তূপতি, অজিতপিংহ এবং অন্যান্ত রাজপুত 

বৃূপতিকে সন্তষ্ট রাখিতে মনস্থ করিলেন এবং তাহার প্রধান সাঁধনম্বরূপ জিজিয়। কর 

একবারে উঠাইয়! দিলেন। রাজপুতদিগের মনস্তপ্টিসাধন করিবার জন্য চতুর সৈদদ্বয় সম্রাটের 
দেওয়ান ইনায়ে্উল্লাকে পদচাত করিয়া সেই পদে তীহাদিগের একজন ম্বজাতীয়কে 

অভিষেক করিল। সেই নবাভিষিক্ দেওয়ানের নাম রাজ। রতন টাদ। রুফে-উল- 

দিরাজাৎ তিনমাস মাত্র রাজত্ব করিয়া কাশরোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার মৃতু।র 

৯ দোখীকে হতা। করিবার জগ মুদরমানগণ তাহার গলদেশে ধের ছিলা হানৃখণ লাগাই ডিশ 
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গর আরও ছুইজন নৃপতি সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী রাজ্যন্থখ সম্ভোগ করিয়াই স্বপ্ন সময়ের মধ্যেই 
ভব-রক্গস্থল হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । পরিশেষে বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র রোষণ 

আখতার মহম্মদ শাহ নাম ধারণ পূর্বক ১৭২০ থৃঃ অব্ধে দিল্লির সিংহাসনে সমারঢু 
হইলেন মহম্মদ শাহ সর্ধসমেত ত্রিশ বৎসর ফাজত্ব করিয়াছিলেন । ইহারই শাদনকালে 
মোগলপাত্রাজ্যের সম্পূর্ণ অধঃপতন হয়। রাজ্যমধ্যে ানাপ্রকার বিবাদবিষন্বাদ উথিত 

হইয়া তাহাকে একবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার স্থৃবিধা 
পাইয়া মহারাষ্্ীয় ও পার্বত্য আফগানগণ ভারতক্ষেত্রে পতিত হইয়া নগর গ্রাম লুন 
করিতে লাগিল । 

একে সামাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা, তাহার উপর আবার তেজন্বী 'সৈদদ্বয়ের 
কঠোর আচরণে তন্মধ্যে ঘোরতর গণ্ডগোল উপস্থিত হইল । ধীহারা তাহাদিগের সহিত 

সম্মিলিত ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই-বিশেষতঃ নিজাম * তাহাদিগের প্রতি 
বিশেষ বিরক্ত হইলেন । নিজাম যে, একজন স্থদক্ষ সেনাপতি, তাহ! ইতিপূর্বে উল্লেখিত 
হইয়াছে । মালবের উদ্ধার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তিনি যে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ 

করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাদের উভয়েরই মনে বিষম ভয়ের উদয় হইয়াছিল। এক্ষণে 
তাহাকে বিরক্ত দেখিয়! তাহাদের দেই ভয় দৃট়ীভূত হইল। কিন্তু তাহারা আপনাদের 

পদে আপনারাই কুঠারাঘাত করিল । : তাহাদেরই দুরাচরণে ভারতে «মোঁগলসত্রাট” নাম 
লুপ্ত হইয়। গেল। তুচ্ছ গর্বমদে মত্ত হইয়! তাহার! আপনাদের আধিপত্য অক্ষুপ্ন রাখিবার 

জন্য যে সমস্ত ব্যক্তিকে সম্াটপদে অভিষেক করিতে লাগিল» তাহারা তৎপদের সম্পূর্ণ 
অযোগ্য । স্থতরাং তাহাদের দ্বার! প্রজার কোন মঙ্গলই সাধিত হয় নাই, তাহা সহজেই 
বুঝা যাইতে পারে । নিজ্জীব ক্রীড়াপুত্তলিকার স্ায় তাহারা কেবল সিংহাসন অধিকার 

করিয়া বসিরা থাকিত। কেহ তাহাদিগকে সম্রাট বলিয়া! গ্রাহও করিত না। পাষও 
সৈদযুগলই সর্বেসর্বা । ক্র ভ্রাতৃদ্ধয়ের হৃদয়ে ত রাজভক্তির লেশমাত্রও স্থান পায় নাই; 

তাহার উপর প্রজাবৃন্দের হৃদয়ে ষে দৃঢ় রাজতক্তি ছিল, তাহাও তাহাদিগের ছুরাচরণে 

ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বৃত্তি আমির-উল-ওমরা কর্তৃক “সগ্রাট” শব শূন্ত নামে 

পরিণত হইতে দেখিয়। সকলেই স্বাধীন জীবন সম্ভোগ করিতে লাগিল । সুদক্ষ নিজামও 
এতদবসরে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়। দিলেন এবং' আশীরগড় ও 

বুরহানপুর ছুর্গদয্ হস্তগত করিয়া! আত্মবল দৃ়ীকরণে সমর্থ হইলেন। ছুবৃত্তি সৈদদ্ধয়ের হৃদয়ে 
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* রাছ। জয়দি'হ এতংসন্বদ্ধে রাণার মন্ত্রী বিহারীদাসকে যে একথানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার 

কিয়দংশ এস্থলে অনুবাদিত হইল :-- 

“আপনি লিখিতেছেন যে, আপনার প্রভু সৈন্যদিগের জন্ক টাকা পাঠাইতেছেন )--সে দন্বন্ধে আমার 

“কোন হিসাবই নাই। উটের পিঠে সেই সমন্ত টাকা চাপাইয়া শীত পাঠাইয়া দিবেন । নবাব নিজাম- 

“উলমমুক্ধ উজীন হইতে দ্রতবেগে বাত্র! করিতেছেন এবং জুবীলরাম এই দিকে আমিতেছেন। আগরা 
“হইতে নংবাদ আলিয়াছে যে, তিনি কাীতে নদী পার হইয়াছেনু। দেওয়ানকে সদলে শীগ্ যোগদান করিতে 
“কহিবেন। বির প্রয়োজন & ॥ অর্থনাহায্যের উপর সমন্তই নির্ভর করিতেছে । ইতি হঠ| তার 
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নানাগ্রকার আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। স্বার্থরক্ষার উপায়ান্তর ন! দেখিয়া! তাহারা 
রাজপুত সামস্তধিগের * নিকট সহায়তা! প্রার্থনা করিল । অমনি কোটা ও নরবরের 
রাজকুমারদ্বয়' নিজামের সেনাবল অধঃক্কৃত করিবার জন্ত আপনাদিগের সর্দার ও 

সামন্তদিগকে লইয়। নর্শদাতীরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার! রণদক্ষ নিজামের 
প্রচগ্ুবল প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। সেই নর্শদার তটভূমে কোটার ০৪ 
নিজাদের রোষবহি সমক্ষে পতক্নবৎ বিদগ্ধ হইলেন। 

হাইদ্রাবাদরাজ্য. মোগলসম্রাটের হস্ত হইতে ম্থলিত হইবামাত্র অযোধ্যাও স্বাধীন 
হইল। স্মুদক্ষ সৈদৎ খ। 1 কর্তৃক উক্ত স্বাধীনতা! অর্জিত হইয়াছিল। যংকালে নিজাম 
্বাধীনতা-ধ্বজ! উও্ভীন করিলেন, সৈদৎ খা তখন বিয়ানা দুর্গের সৈনাপত্যে অবস্থিত 

ছিলেন । সয্মাট মহন্মদ, ছূবত্ত সৈদ ভ্রাতৃদয়ের দরচুর্ণ করিবার জন্য তাহাকে 
আহ্বান করিলেন। সম্রাটের আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র সৈদৎ আমির-উল-ওমরাঁকে 
মংহার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । হাইদার খা : নামক জনৈক দুঃসাহসিক 

বাক্তি অতর্কিতভাবে আমিরের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া তাহাকে শমনভবনে প্রেরণ 

করিল । সআাট তখন শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন | আমিরের নিধনসম্বাদ 

তাহ! পাঠ করিলে এতৎসম্থদ্ধে অনেক সম্বাদ জানিতে পারা যাইবে-_- 

“আপনার পত্র পাইয়াছি ; এবং তাহা পাঠ করিয়। সুখী হইয়াছি। শ্রীদেওয়ানের রোব! যথাকালে 

“আমার নিকট পৌছিয়াছে। আমি তাহার মনোভাব বুঝিয়াছি। আপনি বলিতেছেন যে, উভয় নবাবেই 
“(নৈদ) যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব্রাছেন। উভয় মহারাজাই ডাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন এবং আপনার 

“মেনাদল যাত্র! করিয়া বসিয়া আছে। কেনন] পুরাতন বন্ধুত্ব কেমন করিয়! ছিন্ন হইতে পারে ? এ মমন্তই 

«বুঝিয়াছি । কিন্তু নবাবদিগের কেহই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন না এবং কোন মহারাজাই দাক্ষিণাত্যে 

“যাত্র। করিবেন না। তাহারা মকলেই নিশ্চিন্ত হইয়। ঘরে ব্সয়। আমোদ আহাদ করিবেন । কিস্ত যদি 
“কার্যবশতঃ নবাবদ্দিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহ! হইলে, তাহাদিগেরই পক্ষ অবলম্বন করিবেন। 
“ত্ঠিন্ন যদি 'অন্ত দল আশ্রয় করেন, তাহা হইলে আপনার সমূহ বিপদ। ভাল, সম্বাদ পূর্বেই আমি 
“আপনাকে জানাইব। এক্ষণে সাবধানে থাকুন ।-যদ্যগি আপনি নিজের হৃতা৷ গটাইয়া লইতে পারেন, 
“তবে কেন অপর ব্যক্তিকে তাহা ছিড়িতে দিবেন ?--আপনি বিজ্ঞ, এবং নঙ্কেতে সকলেরই মনোভাব 

“বুঝিতে পারেন। যেখানে আপনার ন্যায় কর্মচারী রহিয়াছেন। সে বাটার কিছুতেই বিপদ-সন্তাবনা 

নাই।” 

+ দৈদৎ খা একজন খোরাসনী বণিক। আপনার তুজবিক্রমের সাহায্যে তিনি মেনীপতিপদে--অবর্েষে 

অযোধ্যার অধিপৃতিপদে উত্খিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নৈদৎখা শ্বহস্তে হুষেণ আলিকে মংহার 

করেন নাই। 

1 হাইদার খ। অথয মির হাইদার একজন অসভ্য কালমক ৷ হুযেণ আলিকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে 

নে একখানি আন্ষি“লইয়। এক পথ পার্ে দণ্ডায়মান থাকে। হুষেণ আলি শিবিকারোহণে নদলে সেই 

পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে হাইপার সেই আবেদন গত্রথানি উন্নত হস্তে তাহাকে দেখাইল। 

আমির-উল-যুক্ধ হাইদাঁরকে নিকটে আমিতে কহিলেন। তদনুনারে সে নিকটে আসিয়া তৎকরে তাহা অর্পণ 

করিল। আমির একমনে তাহা পড়িতে লাগিলেন, এমন সময়ে দুদধর্ষ হাইদার তাহার বক্ষে ছুরিকাঘাত 

করিল। স্বল্পকালের মধ্যেই হুষেণের মৃঙদেহ গাঞ্ষির ভিভর হইতে গড়াইয়া নিচে গড়িয়া গ্েল। 
তাহার অনুচরগণ রোধোন্বত্ত হইয়। সেইস্থলেই হাইদারকে খওবিধঙ্ডিত করিয়া ফেলিল। 
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৪৩৪ রাজস্থাম । 

পাইবামাত্র তিনি তাহার ভ্রাতা আবছুল্লাকে বন্দী করিবার উদ্দেস্ত্ে অচিরাঁ তথ্িরুদ্ধ 
যাত্রা করিলেন। ক্রু,রন্বভাঁব উজির সম্রাটের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়! দিঙ্লি-সিংহাসনে 

ইব্রাহিম নামক অপর একজন মোগলকে অভিষেক করিল এবং মহম্মদ শাহের গতিরোধ 

করিবার অভিপ্রায়ে. সসৈন্তে তীহার গ্রতিকূলে যুদ্ধধাঁত্রী করিল । . এই সমরে রাঁজপুতগণ 
সম্পূর্ণ নিঃসংঅবভাবে অবস্থিত রহিলেন। তীহাঁরা কোন পক্ষেই. যোগদান করিলেন না। 
অতঃপর উভয়দলেই পরম্পরের'সন্ৃ্ীন হইয়1 দণ্ডায়মান হইল কিন্তু শীত যুদ্ধ বাধিল না। 
কিছুকাল অতীত হইল। উভয়পক্ষেরই সৈম্তগণ যুদ্ধার্থে নিতান্ত বাগ্র হইয়! উঠিল। পরে 
দেওয়ান.রাজা রতন টাদের শিরশ্ছেদন অচিরে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উত্তেজিত 
করিয়া! দিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর উদ্ধির মহম্মদ শাহের হস্তে নিপতিত হইল এবং রাজ- 
দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ইছলোক হইতে অন্তরিত হইল * | সৈদৎ খা যড়যন্ 
লিপ্ত ছিলেন বলিয়! সম্রাট তাহার প্রতি সাঁতিশয় সন্তষ্ট হইলেন, এবং আত্মপ্রসাদের 
প্রমাণস্বরূপ তাহাকে বাহাদুর জঙ্গ অভিধ! প্রদ[ন.করিয়া অযোধ্যা-রাজ্য সমর্পণ করিলেন। 

রাজপুত নৃপতিগণ বিজয়ী সম্াটকে অভিনন্দন করিতে গমন করিলেন |. তাহার! যে, 

নিঃসম্পকীয়ভারে অবস্থিত.ছিলেন, সম্রাট তজ্জন্য, তাহাদিগের প্রতি সাতিশর সন্তোষ 
প্রকাশ করিয়] পুরস্কারম্বরূপ অন্বর ও ষোধপুরের নৃপতিদ্বয়কে কতিপয় জনপদ প্রদান 

করিলেন 11 ছু্দর্ষ মহারাহ্থীয়দিগের গতিরোধ করিবার জগ্ভ গিরিধর দাস % মালব প্রাপ্ত 

হইলেন এবং উঞ্জিরপদ গ্রহণ করিবার জন্ত নিজাম হাইদ্রাবাদ.হইতে আহত হইলেন। 

ভারতের ঘোর রাজনৈতিক বিপ্লীবকালে মিবারের নীতি সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রক্কৃতি বলিয়। 

প্রীত হইয়। থাকে । যতকাঁলে তাঁহাদিগের সজাতীয় প্রতিবেশী নৃপতিগণ সময়োপযোগী 

স্ুঘোগক্রমে মোগলসাম্রাজ্যের উপস্থিত বিপ্লব-শ্রোতে পতিত হইয়া! স্ুদক্ষতার সহিত 
আপনাপন রাজ্য বর্ধিত করিয়া লইতেছিলেন, রাণাগণ তৎকালে অবাস্তব গৌরবলাভার্থে 
আপনাদিগের চিরন্তনী প্রথার অন্থসরণ করিয়! সম্পূর্ণ নিশ্চে ও অলসভাবে কালযাপন 

করিতেছিলেন। পরের দেখিয়াঁও তাহাদিগের কিছুমাত্রও জীগিষার উদ্রেক হয় নাই। 
অন্বরের প্রচণ্ড প্রতাঁপ দুর যমুনা-সৈকত পর্য্যস্ত বিস্তৃত হুইয়াছিল। এদিকে মারবার-রাঙ্জ 
অজিতসিংহ আজমীরের ছুর্গপ্রাকারের শীর্ষস্থানে আপনার বিজয়-পতাঁক] উড্ভীন করিলেন, 

গুর্জররাজ্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন এবং আপনার বিজয়ী সেনাদলকে মরুভূমিতে__ 
এমন কি দ্বারকা পর্য্স্ত পরিচালিত করিলেন। এমন সময়ে মিবারের কিছুমাত্র ওৎনুক্য 

পরিলক্ষিত হইল ন!। মিবারের রাগ! আপনার$প্রাচীন সামস্তনৃপতিদ্িগকে লইয়াই নিশ্চেষ্ট 
ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এরূপ নীতি-অবলঙ্বনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিবার 

রা পঙ্িতবর এলুফিন্ক্টোন বলেন যে, আবুল পবিভ্রবংশমভূত বলিয়া ময্াট তাহার প্রাণহত্যা করেন 
নাই। 

1 জয়সিংহ আগর! এবং অজিতসিংহ ওজ্দার ও আজমির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
$ গিরিধর দাস একজন নাগর ব্রাহ্মণ। তিনি রতনচাদের প্রধান কর্ধচারী জুবীলরামের পুত্র । 

3 হঙ্গারপুর ও বাশবারাও ইহাদের সংশলিষ্ট। 



মিবার । | ৪৩৫ 

ন্য আমাদিগকে অধিকদুর অগ্রসর হইতে হইবে না। একবার মিবারের চিরন্তনী নীতি 
অন্ুণীলন করিলে ইহার সত্যতা সম্যক উপলন্ধ হইবে । যে নীতি ও সংস্কার অব্যাহত 
রাখিবার জন্য গিহেলাট বীরগণ অল্লানবদনে হৃদয়-শোণিত দান করিয়া গিয়াছেন, পাছে 
মেই নীতি ও সংস্কারের ব্যত্যয় হয়, পাছে মুলমানদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে হয়, 

এই ভয়ে তাহারা রাজ্যবৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হইতেন ন। এবং রাজনৈতিক বিষয়ে অপকর্ষ 
সাধিত হইলেও সেই নীতি ও সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। সুতরাং 
তাহাদিগের .রাজ্যসীমাও বদ্ধিত হইত না । রাজ্যের স্তীবৃদ্ধিসাধনে মিবারের ছুইটা 
প্রতিদ্বন্ী সামস্ত সম্প্রদায়ও বিশেষ গ্রতিকুলতাচরণ করিত। এমন কি একদল রাজ্যজয়ে 

প্রবৃত্ত হইলেও অপর দলের বিদ্বেষবশতঃ বিজয়লক্্মীর স্থপ্রসাদ পরিত্যাগ করিয়াও রাজ্যে 

ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইত। উদাহরণস্বরূপ শুদ্ধ একজনের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট 
হইবে। শক্তাবৎ সর্দার সাহসী জেতসিংহ রাঠোরদিগের হস্ত হইতে ইদরপ্রদেশ আছ্ছিন্ন 
করিয়। কলিবারার পর্বত প্রদেশ পর্য্যস্ত সমস্ত তৃমি অধিকার করিলেন । ক্রমে তিনি অন্যান্ 
প্রদেশজয়ে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে রাণা তাহাকে যুদ্ধষাত্রা পরিত্যাগ 
করিয়া উদয়পুরে প্রত্যাগত হইতে আদেশ করিলেন। সুতরাং তাহার জয় অসম্পূর্ণ 
রহিয়া গেল। বলা! বাহুল্য যে, প্রতিদ্বন্দী চন্দাবং সর্দার বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া তদ্বিরুদ্ধে 

রাণী সমীপে কোন অভিযোগ করিয়াছিলেন ; সেই জন্যই রাণা তাহাকে ফিরিয়৷ আসিতে 
কহিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্বেষভাব হইতে মিবারের আভ্যন্তরীণ বিক্রম অনেক' 
পরিমাণে হীন হইয়া! পড়িয়াছিল। এই সময়ে মিবারের কোন সামন্তই আপন অধিকার 
মধ্যে দুর্গ নির্দাণ করিতে পাইতেন না । কেনন! তাহারা তখন তিন বনরের অধিক 

পাটা পাইতেন না । ভরণপোষণের জন্য তাহার! তৃষগিসম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন, স্বদেশীয় 
শৈলরাঘি তাঁহাদের ছুরগন্বর্ূপ দণ্ডায়মান ছিল এবং সীমান্তবর্তী ছুর্দ সকল শক্রর আক্রমণ 
হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিত । ফোগলপ্রভৃতার হাসের সহিত তাঁহাদিগের 

আত্মরক্ষিণী প্রথা একপ্রকার পরিত্যক্ত হইল; কিন্তু তাহার হ্ব্পদিবস পরেই ছূর্দাস্ত 
মাহা! ও পাঠানগণ যখন প্রচণ্ডবেগে মিবারতূমে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, তখন মিবারের 

সার্দীরবৃন্দ ছু্মালার ব্বদেশকে মণ্ডিত করিতে বাধা হইলেন । 
রাণা সংগ্রাম সর্বসমেত অষ্টাদশবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন 1 তাহার শাসনকাঁলে 

মিবারের সন্মান অনেক পরিমাণে অক্ষু ছিল এবং শক্রঅপহ্ৃত অনেক রাজ্য পুনর্পনধ 

হইয়াছিল | রাণ! যে, বিহারীদাস পাঞ্চোলীকে মন্ত্রীপদ্ে অভিষেক করিয়াছিলেন, 

তাহাতে তাঁহার পারদর্শিতা ও তীক্ষবুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিহারীদাসের 

ন্যায় সুদক্ষ ও কুবিশ্বস্ত মন্ত্রী মিবারের সচিবানে আর কখনও উপবিষ্ট হয়েন নাই। 

ইহার সত্যতা! তীহার সমসামঘ্িক নৃপতিগণের হস্তাক্ষরিত পত্র পাঠ করিলে সম্যক্ উপলন্ধ 

হইতে পারিবে । বিহারী যে উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, ক্রমাগত তিনটা রাণীর 
শাসনকাল ধরিয়া তাহ! অতি গৌরবের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন | কিন্ত বাণ। 

শংগ্রামসিংহের পরলোকগমনের সহিত মিবারে যে প্রচ মাহাট্রাবিপ্লব প্রবাহিত হইল; 



৪৩৬ রাজস্থান । 

তাহার প্রথর শ্বোত পাঁঞ্চোলী মন্ত্রীবর শত সহশ্র চেষ্টা করিয়াঁও রোধ করিতে 

পারেন নাই। 
রাণ! সংগ্রামসিংহের চরিত্রসন্বন্ধে অনেকগুলি হত শুনিতে সা যায়।- নি 

সমস্ত উপকথা অন্ুশীলন করিলে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, যে, কি রাজ্যশাসন, কি গৃহপালন, 

সকল বিষয়েই রাগ! বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । তিনি একজন বিজ্ঞ, স্তাঁয়পর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
নৃপতি। তিনি যে কাধ্য আরস্ত করিতেন, তাহা শেষ ন! করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না; 
কি রাজকীয়, কি পারিবারিক সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহ করিতেন, এমন কি যে সকল 

বিষয়ে অনর্থক বহুব্যয় হইত, সে সকল বিষয় বিশেষ পরীক্ষ! করিয়া আবশ্ঠকমত র্যয়ভার 
লাঘব করিয়া দ্িতেন। সেই সকল উপকথা মধ্যে যে গুলি বিশেষ মনোহর, সেইগুলিই 
এনস্থলে সন্নিবেশিত হইল | মিবারের প্রথম শ্রেণীর সামস্তগণের মধ্যে কোতারিয়োর 
চৌহান অন্যতম। রাজসভায় তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। একদা! তিনি রাণার 
রাজসজ্জার কিছু গুরুত্ব যোজন। করিতে প্রার্থনা করেন। প্রচলিত শিষ্টাচারের অন্ুরোধে 

রাঁণা তাহার প্রার্থনা পুরণ করিতে শ্বীক্কত হইলেন । কোতারিওর আননের আর 
সীমাপরিসীমা! রহিল না। রাণ! তাহার প্রার্থনায় সম্মতি দান করিয়াছেন ভাবিয়া! 
চৌহান সর্দীর আনন্দে আপনাকে ধন্যবাদ দান করিতে করিতে স্বগৃহে প্রতিগত হইলেন । 
কিন্ত রাণা' আপন মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন “অচিরে কোতারিয়োর 

ভূমিবৃত্তি হইতে ছুইখানি গ্রাম ্বতত্ত্র করিয়া] লও ।” এই আদেশ অল্প সময়ের মধ্যেই 
কোতারিয়োর কর্ণগোচর হইল। তিনি তখনই রাপাসদনে প্রত্যাগত হইয়া সভয়ে 
দিজ্ঞাসা করিলেন “মহারাজ ! আমি কি দু্ষর্ম করিয়াছি যে, আমার প্রতি আপনি 

অসন্তষ্ট হইয়া এইরূপ দণ্ডীজ্ঞা করিয়াছেন ?+ রাণা ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে উত্তর 

করিলেন “কিছুই নয়, রাওজি ! তবে আপনি যে আমার পোষাক বাঁড়াইতে অনুরোধ 
করিয়াছেন, আমি হুক্রূপে গণনা করিয়া দেখিলাম যে, এ ছুইখানি গ্রামের আয়েতেই 

তাহার ব্যয়সন্কুলান করিতে পারিব। আর আমার আয়ের সমস্তই যখন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে 
ব্যয়িত হইয়া থাকে, তখন আমার পূর্বপুরুষদিগের সঙ্জাঁর আড়ম্বর বাড়াইয়া৷ আপনার 
বাসনা পুরণ করিতে হইলে আপনার উক্ত ছইখানি গ্রামের আয় ব্যতিরেকে আর 
কিছুতেই পারি না” শুনিয়া চৌহান সর্দারের জ্ঞান-ক্ষুঃ উন্মীলিত হইল; তিনি 
আপনার প্রার্থন। প্রতিসংহাঁর করিলেন। 

দ্বিতীয় ।-_স্মরণশক্তির হীনত৷ অথবা! ভ্রান্তিবশতঃই হউক রাণ। একদ! আত্মপ্রতিষিত 

বিধি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন | কি রন্ধনশাল1, কি সজ্জাশালা, কি গুপ্ত কোষাঁগার, কি 
অস্তঃপুর, সকল প্রকার ব্যয়ের জন্ত স্বতন্ত্র শ্বতত্ত্র ভূমি নির্দিষ্ট ছিল । সেই সমস্ত ভূমি *থুয়া” 
নামে অভিহিত হইত। প্রত্যেক থুয়া এক একজন কর্মচারীর হস্তে অর্পিত ছিল। সেই 
সকল কর্মচারী “থুরাদার” নামে প্রসিদ্ধ । থুয়াদারগণ আপনাপন হিসাব প্রধান, মন্ত্রী 

নিকট দাখিল করিত।  রাণা ইহাদের মধ্যে একজনের একথানি থু স্বতন্ত্র করিয়া! 
নইয়াছিলেন। কিন্ত তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। একদা রাণা আপন সর্দারগণের 
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মহিত “রসোরা” ভবনে (ভোজনাগারে) ভোজন-ব্যাপাঁরে নিবিষ্ট আছেন। গরিবেশক 
যথানিয়মে সমন্ত দ্রব্যাদি পরিবেশন করিতেছে। ক্রমে দধি পরিবেশিত হইল ; কিন্ত 
কেহই শর্করা আনিল না। রাণ! কার্য্যাধ্যক্ষকে তজ্জন্য তত্সনা করিলেন । তাহাতে 
সে ব্যক্তি কৃতাঞচলিপুটে বিনীতবচনে উত্তর করিল “অন্নদাতঃ! মন্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন, 
শর্করার জন্য যে গ্রাম নির্দিষ্ট ছিল, তাহা মহারাজ দ্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন।” প্ষথার্থ 
বটে” রাগ! উত্তর করিলেন এবং আর কিছু না বলিয়৷ শর্কর-ব্যতিরেকেই দধিভোৌজন 
শেষ করিলেন । 

তৃতীয় ।--কষ্টকর অপ্রাপ্ত ব্যবহার-কাল উত্তীর্ঘ হইলে রাগ! নংগ্রামসিংহ রাঁজকার্য্ের 
ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জনকের মৃত্যু হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত তাহার জননীই 

রাজকারধ্য পর্যালোচনা করেন | সিংহাসনে অধিক হইলে তিনি দেরিয়াবুদর সর্দারের 

ভূমিসম্পত্তি কোন কারণবশতঃ ক্রোক করিয়া লইয়াছিলেন | রাঁণা যে, দোষী 

ভিন্ন আর কাহাকেও শাস্তি দান করিতেন না, তাহা সকলেই জানিত। একবার 
দগুপ্রয়োগ করিলে তিনি আর কাহাকেও শীঘ্র ক্ষমা করিতেন না। সুতরাং কেহই 
সাহস করিয়া রণাবৎ দেরিয়াবুদ সর্দারের জন্য তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে 
অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বৃত্চ্যিত সর্দার অনেক কষ্টে ছুই বৎসর যাপন করিয়া 
তৃতীয় বৎসরের প্রারস্তেই করুণ! প্রীর্থন! পূর্বক বন্দারীন্দিগের * দ্বারা রাজমাতার 
নিকট একখানি আবেদন-পত্র প্রেরণ করিল । সে সেই প্্রার্থনাপত্রের মধ্যে 
ছুইলক্ষ টাকার একখানি তমস্থুক প্রেরণ করিয়াছিল এবং পুরস্কার্বরূপ দেই 
পরিচারিকাদিগকেও বিপুল ধন দিয়াছিল | মধ্যাহুভোজনে উপবিষ্ট হইবার পূর্বে 
রাণা প্রত্যহ স্বীয় জননীর শ্রীচরণ দর্শন করিতে গমন করিতেন। একদ! তিনি মাতৃঘদনে 
সমূপস্থিত হইলে রাজমাতা বৃত্চ্যুত রণাবতের প্রার্থনাপত্র তৎকরে অর্পণ করিয়া তাহার 
ভূমিসম্পত্তি প্রতিদান করিবাঁর জন্য বিশেষ অনুরোধ কগিলেন । কাহাকে কোন 

ভূমিসম্পত্তি দান করিতে হইলে রাণা অগ্রে প্রধান মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিতেন। 

যেদিন তিনি আদেশ করিতেন, মেই দিকম হইতে অর্থীর করে দানপত্র প্রদত্ত হইবার 
পূর্বে যথানিয়মে অষ্ট দিবস ব্যবহিত হইত। কেননা সেই আটদ্দিনের মধ্যে সেই 

দানপত্রে আটটা মোহর 1 মুদ্রিত হইত । ইহা মিবারের রাঁজকুলের চিরন্তন নিয়ম। 
কিন্তু রাণা সংগ্রামসিংহ সেই দিন উক্ত নিয়মের ব্যভিচার করিয়া রণাবৎকে সেই মুহূর্তেই 

দানপত্র অর্পণ করিতে মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিলেন । অচিরে তাহ। রাণাসমীপে আনীত 

হইল। তখন তিনি জননীর হস্তে সেই দানপত্র স্থাপন করিয়া! বিনয়নস্্র বচনে কহিলেন 

“এই দানপত্র তাহাকে দিয়া! তমন্থকধানি ফিরাইয়া। দিবেন।” তৎখপরে তিনি মাতচরণে 

* রাজপুত-মহিলাদিগের সহচরীগণ বঙ্গারীন্ নামে অভিহিত হয় থাকেন। 
শী মিষারে আটজন মন্ত্রী আছেন। ষ্টাহীর! ষথানিয়মে দানপত্রে স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। এইবপ 

মহারাীয়দিগের মধ্যে ণ্অষ্-প্রধান+ঃ বিদ্যমান ছিল । 
৫৬ 
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প্রণত হইয়। আশীর্বাদ গ্রহণাস্তর ভোজনার্থে প্রস্থান করিলেন। পর দিবস রাণ। একঘণ্টা 
পুর্বে অন্ন সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন) কিন্ত সে দিবস জননীর সহিত সাক্ষাৎ 

করিলেন না। সকলেই বিস্মিত হইল; কিন্তু সকলের বিন্ময় রাজমাতার বিম্ময়ের সমতুল্য 

হয় নাই। সে দিবস অতীত হইল- ক্রমে পর দিবদ-ভথবপি তিনি পুজ্ের দর্শন 

পাইলেন না )__তীহার বিস্ময় শতগুণে বর্ধিত হইল | মহিষী রাণার নিকট লোক 

পাঠাইলেন ১ প্রত্যুততরে তিনি শিষ্টব্যবহারের সহিত বলিয়া পাঠাইলেন, “আমার সময 
নাই.বলিয়। যাইতে পারিতেছি না|” পুত্রের সবিরাগ ভাবদূর্শনে রাঁজমাতা অত্যন্ত ভীতা 
হইলেন। তিনি রাঁণার সেরূপ চিত্তবিকারের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন) 
পরিশেষে সেই 'দাঁনপত্র” ভিন্ন অন্ত কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না। তিনি মন্ত্রীকে 

অন্গরোধ করিতে কহিলেন। কিন্তু মন্ত্রী তাহাতে সাহস ন! করাতে রাজমাঁতা অন্য 

উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন । কিন্তু তাহার কোন উপায়ই সিদ্ধ হইল না, 

কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। তাহার বিষাদের আর সীমাপরিসীম! রহিল না। 

তিনি নিতান্ত ক্রোধন। হইয়। উঠিলেন; অকারণ সহচরীদিগকে শান্তি প্রদান করিতে 

লাগিলেন, অবশেষে আহার ত্যাগ করিলেন। তথাপি সংগ্রামের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা পূর্বাবৎ 

অচন্র ও অটল রহিল। বিষগ্ন! রাজমাত। অবশেষে গঙ্গাঙ্সীনে গমন করিতে চাহিলেন। 

তীর্ঘযাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ হুইল, তাহার শরীররক্ষকগণ সঙ্জিত হইয়৷ অপেক্ষা 

করিতে লাগিল। তিনি বিদায়কাঁলে পুত্রের মুখকমল দেখিবার জন্য তাহার অপেক্ষায় 

রহিলেন ; কিন্তু সংগ্রীম আসিলেন না। অগত্য। ছুঃখার্ডা। রাজমাতা যাত্রা করিতে বাধ্য 

হইলেন। প্রথমে ব্রজকিশোর গ্রীকৃষ্ণকে পুজা! করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মথুরাভিমুখে 

যাত্রা করিলেন । জয়পুরের পার দিয়া তীহার শিবিকা বাহিত হইল। জয়পুর তাহার 

জামাতৃ-ভবন। হুতরাং যাইবার সময় কন্তা ও জামাতাকে দেখিবার জন্য মহিষী তরগরে 

প্রবেশ করিতে কহিলেন । মহারাজ জয়সিংহ যথোচিত সম্মানসহকারে শ্বশ্রার প্রত্যুদ্গমন 

করিয়া তাহাকে অভিনব জয়পুর নগরে লইয়া গেলেন এবং ততপ্রতি বিশেষ সঙজম প্রদর্শন 

করিবার জন্য তদীয় শিবিকা-যানে ক্ষণকালের জন্য স্কন্ধ স্থাপন করিলেন *। স্ব্ামুখে 

শ্রালকের মনোবিকার বৃত্বাস্ত অবগত হইয়া জয়সিংহ তাহাকে সাস্বন! দিয়া কহিলেন, 

“আমি আপনার সম্গুথে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আপনি তীর্ঘাত্র! হইতে ফিরিয়া! আসিলে 

আঁপনার সহিত উদয়পুরে বাইয়া! রাণাকে প্রকুতিস্থ করিয়া দিব |” অভীষ্ট তীর্থপ্রবাস 

সমাপন করিয়! রাজমাত। অন্বরে প্রত্যাগত হইলেন এবং জামাতাকে সঙ্গে লইয়া উদয়পুরে 

প্রত্যাগমন করিলেন। 'রাজপুতদ্দিগের মধ্যে অভিথি-সৎকারের নিয়ম অতি কঠোর। 

আতিথেয়তা সামান্তমাত্র ব্যত্যয়কে রাজপুতগণ ঘোরতর অপমান মধ্যে গণনা করিয়া 

থাকেন। অন্বররাঁজ জয়সিংহ কি অভিপ্রায়ে যে, তাহার নগরে অত্যাগত, তাহা বাণ 

বুঝিতে পারিলেন । তিনি জানিতেন যে ভগিনী-পতির অঙ্থরোধ কিছুতেই আগ্রা 

* ইহ! রাজপুতদিগের একটা চির প্রচলিত নিযম। 
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কিন্ত জয়সিংহকে অনুরোধ করিবার অবসর না দিয়াই তিনি জননীর শ্রীচরণ দর্শন 

করিলেন। জননীর আচরণে তাহার হায় যে স্বল্প ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা তিনি 
কাহাকেও জানিতে দেন নাই এবং আজিও তাহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে যাইবার 
সময় কাহাকে জানিতে দিলেন না। প্রথমতঃ ফেন জয়সিংহেরই প্রতুদগমন করিবার, 
জন্ত কতকগুলি অন্গুচর সমভিব্যাহারে রাঁ্রবাটা হইতে বহির্গত হইলেন; কিন্ত তথায় 

না যাইয়া. একবারে জননীর পটগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাকালে মাতৃসদনে 
উপস্থিত হইয়া! সংগ্রামসিংহ তাঁহার চরণ বন্দন! করিলেন এবং তীহার আশীর্বাদ গ্রহণীস্তর 
তাঁহাকে বাটা পর্য্যস্ত রাখিয়। আসিয়! ভগিনীপতির সাঁদর অভ্যর্থনা করিলেন । এ সম্বন্ধে 

তিনি কেবল এই মাত্র বলিয়াছিলেন “পারিবারিক কলহবিবরণ পরিবাঁর মধ্যেই গুপ্ত 
থাকিবে |” র 

চতুর্থ ।--একদ! সংগ্রাম মধ্যাহভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, এমন সময়ে সংবাদ 
আসিল, যে, মালবস্থ পাঠানগণ মুন্দিসর জনপদের অন্তর্গত অনেকগুলি পল্লী লু্ন ও 
উৎপাদন এবং. তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দকে বন্দী করিয়া মিবারতৃমি আক্রমণ করিয়াছে । 

এতৎ সমাচার কর্ণগোৌঁচর হইবামাত্র সংগ্রামসিংহ আপনার ভোজনপাত্র পরিত্যাগ করিয়া 
তখনই গাক্রোথান করিলেন এবং আচমনাদি সমাপন পূর্বক বর্ম ও অস্ত্শস্ত্াদি ধারণ 
করিয়! নাকর! ধ্বনিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তখনই গম্ভীর রবে নাঁকর! 
ধবনিত হইয়া! সর্দারদিগকে জাগরিত করিয়। তুলিল। কেহই এই আকস্মিক রণঘোষণার 
কারণ জানিতে পারিল না। কিন্তু অবিলম্বে সকলেই অন্ত্রশস্তাদি ধারণ পূর্বক প্রাসাদের 

প্রশস্ত চত্বরে দণ্ডায়মান হইল। রাণা স্বয়ং তাহাদিগের সহিত গমন করিতে ইচ্ছ! প্রকাশ 
করিলেন ; কিন্তু তাহারা সকলেই সমস্বরে বলিলেন “মহারাজ ! আমর! জীবিত থাঁকিতে 
একটা সামান্ত শক্তকে দমন করিবার জন্ত আপনাকে সমর-ক্ষেত্রে কখনই যাইতে দিব না। 

ইহাতে আপনাকে হীনগৌরব হইতে হইবে ।” রাগ সর্দারবৃন্দের বাক্য অগ্রাহ্থ করিতে 

পারিলেন না । সকলেই যুদ্ধযাত্রায় বহির্ঘত হইলেন। কতিপয় ঘণ্টা পরে কানোড়ের 
সর্দার সশস্ত্র বেশে উপস্থিত হইলেন। তাহার শরীর অত্যন্ত,রুগ্ন ; বদন পাুবর্২-নয়ন 

জ্যোতিংহীন। ন্পতির অনুমতি পালন করিবার জন্যই তিনি সেরূপ অবস্থায় রণসজ্জায় 
উপস্থিত হইয়াছেন । তাঁহার সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া রাঁণা তাহাকে রপক্ষেত্রে 

যাইতে বারবার নিষেধ করিলেন; কিন্তু সেই সাহসী সর্দার গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 
“মহারাজ! আমাকে নিষেধ করিবেন না; হস্তে অসিধারণ করিবার বল থাকিতে 

ুদ্ধকালে কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিব ন11” রাঁণ। অগত্যা সম্মতি দান করিলেন। 
রাজপুতগণ মুসলমানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে তেজন্বী কানোড় 
সর্দার তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন ॥ রাঁজপুতের : প্রচণ্ড বিক্রম সহা করিতে 

না পারিয়া যবনসৈন্ত পরাজিত হইল এবং ছত্রভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ গলায়ন করিল। 
কিন্ত কানোড় সর্দার .সেই সমরক্ষেত্রে শয়ন করিলেন । তীহার পুত্রও সেই যুদ্ধে 

ঘোরতর আহত হইয়াছিলেন। বিজয়ী রাজপুতগণ জয়োৎফুল কগোলে নগরে প্রত্যা বৃত্ত 
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হইলে রাঁণ! সেই পতিত কাঁনোড়বীরের আহত পুস্তকে স্বহত্তে “বীরা” * দান করিলেন । 
এরূপ উচ্চসন্মান প্রাপ্ত হইয়া! কানোড় সর্দারের আহত পুত্র আপনাকে ক্ৃতকৃভার্থ মনে 
করিলেন এবং কৃতজ্ঞতাঁরসে অভিসিঞ্চিত হইয় বা্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, “মহারাজ! 
আজি আমি পিতার জীবন-বিনিময়ে এক অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইলাম” | 
পঞ্চম ।--একদ1 এক চাটুবাদী রাণার সন্বুথে *বসিয়! শালুম্বসার্দারের বিরু্ধ 

তাহার মনে কোনরূপ সন্দেহ উদ্ভাবিত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্ত বিজ্ঞ রাখা 
তাহাতে সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া! বলিলেন ওরূপ সনোহ অমূলক ) ইহাদ্বারা 
রারৎজীর উচ্চন্বদয়ের অবমাননা করা হয় 1 রাঁবতের প্রতি তাঁহার যে কতদূর 
দৃ়বিশ্বাস, তাহা সেই পাষও চাটুকাঁরকে দেখাইবাঁর জন্য রাগ! শালুম্ব সর্দারকে ডাকিতে 
পাঠাইলেন। মালবরাজ্যে যবনসৈন্ঠের উপর জয়লাভ করিয়া রাবৎ শালুম্ব শ্বদেশে 
প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং রাণার নিকট বিদায় লইয়া সদলে শ্বগৃছে যাত্রা করিয়াছেন। 
রজনীর প্রথম যাম অতীত। রাবৎ আপনার হুর্গত্বারে উপস্থিত হইয়া, সৈনিকদিগকে 
সব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিতে আদেশ করিলেন এবং স্বীয় তুরঙ্গ হইতে অবতরণ পূর্বক 
অন্তঃপুরাতিমুখে অগ্রসর হইলেন । অন্তঃপুরের হ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে 
প্রহরী আসিয়! বিনয়নআবচনে বলিল প্রাঁৰৎজি ! বাঁণা আপনাকে অভিবাদন করিয়া 

এই পত্রখানি দিয়াছেন |” দীপাঁলোকে পত্রপাঠ করিয়া শালুম্ব সর্দার অশ্বপালকে অশ্ব 
সজ্জিত করিতে অনুমতি করিলেন । দ্বারের সম্মুখে প্রেমময়ী বনিত 'ও স্নেহের প্রশ্রবণ শিশু- 

সম্তানগণ তাহাকে অভিনন্দন করিবার অন্ত সাগ্রহে দণ্ডায়মান । তিনি মনে করিয়াছিলেন 
সেই স্থকুমার শিশুদিগকে ক্রোড়ে করিয়া রণশ্রাস্তি দূর করিবেন, কিন্তু তাহা! হইল ন। 
সতৃষ্ণনয়নে একবার প্রণয়প্রতিম। বনিতার ভিয়মান মুখপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই রাজভক্ত 
রাবৎ অশ্বারোহণ পূর্বক গুদ্ধ ছয়টামাত্র অন্থুচর সমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে যাত্রা! করিলেন 
এবং যতক্ষণ না৷ নগরে প্রবেশ করিতে পারিলেন, ততক্ষণ অশ্বরশ্মি শ্লথ করিলেন না। 

নিশ! দিপ্রহর! ; সমস্ত জগৎ সুপ্ত; প্রক্কতি স্থির_গম্ভীর-নীরব। কেবল মধ্যে মধ্যে 

বিল্লিরব ও বায়ুর শন শন শব্দ তাহাদিগের অশ্থের ক্ষুরধবনির সহিত অনন্ত গগনে প্রতি- 

ধ্বনিত রে ৷ রাবতের বাসভবন শূন্ত।_ বাস দামী বা! খাদ্যদ্রব্যাদির কিছুই আয়োজন 
ছিল না) কিন্তু রাপা পুর্ব হইতেই সমস্ত সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেননা সেই 
নিশীথকালে তাহার আগমনবৃত্তানস্ত উদ্ধোধিত হুইবামাত্র তাহার ও তাহার অন্ুচরগণের 
ভোজ্য ও পেয় এবং তাহাদিগের সাতটা বাহনের ভূপজল রাজবাটা হইতে রাবতের বাঁস- 

ভবনে আনীত হইল । পর দিন প্রাতে শানুম্ব সর্দার যথাকালে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন । 
রাণা তৎপ্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিলেন | . নিক্বমিত সম্মাননিদর্শন ব্যতীতও তিনি 

তাহাকে সে দিবস এক খানি জমিদারি দান করিলেন। র্লাপার এই অসীম প্রসাদ 
নটি তন নীরা রিনি ভারি নিরিারারি রীনা রিরি মিনির িউটিরিনটাররিরিরটিরাটি টি সি 

* মিধারের ম্িতীর শ্রেণী স্দারদিগকে রাণা| খ্বহত্তে' “বীযা”  তোখুল) বিতরণ করেন না। 
কানোড়দর্দার দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্দার । রাধার নিকট বীরা শ্রাপ্ত হইয়া তিনি বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিধেন। 



মিবার । | 88৮ 

প্রাপ্ত হইয়। শালুষ্ব সর্দার অতিশয় আশ্চ্ধ্যান্থিত হইলেন এবং তাহার প্রক্কত কারণ 

জানিবার জন্য স্থির গম্ভীরভাবে কহিলেন “মহারাজ! আমি কি এমন অসাধ্য সাধন 
করিয়াছি যে, আপনি আমাকে অদ্য এরপ পুরষবার দান করিলেন? আর যদিও কিছু 
করিয়া থাকি, তাহাও আমার কর্তব্য | বর্তব্যসাঁধনের জন্য আপনার পুরস্কার 
কি করিয়া গ্রহণ করিতে পারি € মিবারের মঙ্গলদাধন বীরবর চ্ডের বংশধরদিগের 
একমাত্র মুখ্য কর্তব্য। সে কর্তব্য পালন করিতে যদি আমাদিগকে জীবন পর্যন্তও 
উৎসর্থ করিতে হয়, তাহা হইলেও পুরস্কীর অবৈধ। অতএব মহারাজ ! পুরস্কার 
ফিরাইয়া লইতে অনুমতি হউক। চণ্ডের বংশধর কর্তবাপালনের জন্য ধঁজসসিধানে 
কখন কোন পুরস্কারের প্রত্যাশ! করে না 1১৮ তেজন্্ী শালুষ্ব1 সে পুরস্কার গ্রহণ করিতে 
কিছুতেই সম্মত হইলেন ন! | কিন্তু রাগার আগ্রহাতিশয্যদর্শনে তিনি পুনর্ধার বলিলেন 
“মহারাজ! রাজপ্রসাদ উপেক্ষা করিলে রাজার অবমাননা করা হয়, কিন্ত ইহার 
পরিবর্তে আপনি জামার একটা অনুরোধ রক্ষা করিলে আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইব; সে 
অন্নগ্রহ চিরকালের জন্য আমাদিগের স্থৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। আজি আমি রাজবাঁটী 
হইতে যে কয়েক পাত্র খাদ্যদ্রব্য উপহার পাইলাম, ভবিষ্যতে আপনি অথবা আপনার কোন 
বংশধর আমাকে অথবা আমার কোন বংশধরকে রাজধানীতে পুনর্বার আহ্বান করিলে 
রাজরন্ধনশালা হইতে এইবপ খাদ্যদ্রব্যের সংযোজন! করিতে হইবে।” রাঁণ সংগ্রাম 
আহলাদের সহিত তাঁহার অনুরোধে সম্মতি দান করিলেন। সেই দিন হইতে বীরবর 
টণ্ডের বংশধরগণ উক্ত সম্মান সম্ভোগ করিয়া! আসিতেছেন। 

এই সকল গল্পের দ্বারা রাঁণ৷ সংগ্রাম সিংহের মহনীয় চরিত্রের জবস্ত প্রমাণ 
পরিলক্ষিত হইতেছে। সুতরাং ইহার উপর লেখনী ধারণ করা শুদ্ধ-কষ্টগ্রস্থত অসার 
বিবরণ সন্নিবেশ করা মাত্র। তিনি যে অষ্টাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
আত্মপদের গৌরব রক্ষ| করিয়া শ্বরাজ্যের মঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
দেশবৈরীর আক্রমণ হইতে মিবারভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি অষ্টাদশ বার ' 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সংগ্রামসিংহের শীসন-নীতি যদিচ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ 
ছিল, যদিও তিনি পুর্বপুরুষদিগের চিরস্তন' সংস্কার সবশ্পপরিমাণেও ত্যাগ করিলে স্বদেশের 
অধিকতর মঙ্গল সাধন করিতে পারিতেন ) তখীপি তত্বর্তৃক মিবারের যে উপকার 
সাধিত হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি প্রজাবুনের বিশেষ ভক্তি ও অন্ুরাগভাজন হইতে 
পারিয়াছিলেন ৷ প্রজার হিতসাধনে ও অতাঁবমোচনে তিনি, সর্বদাই ব্যস্ত ও সতর্ক 
থাকিতেন। এতগ্লিবন্ধন কি স্বর্দেশ, কি বিদেশ সকল স্থামেই তিনি সমান সম্মান প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। মহারাজ বাক্পীরাওলের পবিত্র বংশের উচ্চ সম্মান যে গিহেলাটি নৃপতিগণ 
অন্ধুধ রাখিতে পারিয়াছিলেন, তহাদিগের মধ্যে রাগ সংগ্রামই শেষবর্তী। তাহার 
পরলোকগমনের সহিত মিবারে মহারা্্রী় গ্রভুতার হ্ত্রপাত হয়। সেই-পগ্রত্তার 
পরিস্থাপনের সহিত মিবারের রাজনৈতিক জোত কোন্ দিকে প্রবাহিত হয়, তাহা আমর! 
বর্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । | সু 



৪৪২ রাজস্থান । 

রাণা সংগ্রামসিংহ সর্বসমেত চারিটা পুত্র লাভি করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে জ্যঠ 
(দ্বিতীয়) জগৎসিংহ সম্ঘৎ ১৭৯০ (খুঃ ১৭৩৪) অবে পিতৃ-সিংহাঁসনে অধিক্ধ় হইলেন। 
তীহার রাজত্বের প্রথম কাধ্য রাজপুত-বলত্রয়ের পুনমিলন। পূর্ব্রেই উক্ত হইয়াছে যে 
রাণ! দ্বিতীয় অমরসিংহ এই বলের সমীকরণ করিয়াছিলেন; পরে অজিতসিংহের 

অবিৃষ্যকারিতা হইতে সেই ব্রিবলের মুলদেশে বুঠার প্রহ্ৃত হইয়াছিল । আছি 
জগৎসিংহ অমৃতকুণ্ডের জলসেচনে তাহাকে পুমর্জীবিত করিয়া তুলিলেন। উপস্থিত নৃপত্রয 
্বশ্ব উপান্ত দেবতার নাঁমে শপথ করিয়া বলিলেন যে, কেহই মুসলমানের সহিত বৈবাহিক 
সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না, এবং আর কখনও সে একতাহুত্র ছিন্ন করিবেন না। 
মিবারের অন্তর্গত. হুরলা! নামক নগরীতে তাহার! স্ব স্ব সামস্তগণ সহ সমাগত হইয়া 
উক্ত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। একচিত্ততা সুদৃঢ় রাখিবার জন্য একজন উপযুক্ত 

নায়কের প্রয়োজন ; স্বতরাং সকলেই একবাক্যে রাঁণাকেই সর্কোচ্চ আসন প্রদান করিয়া 
তাহার হস্তে সমস্ত রাজপুতসেনার অধিনায়কত্ব সমর্পণ করিলেন । সেনাবল ক্রমশঃ 
সংগৃহীত হইতে লাগিল | সম্মুখে বর্ধাসমাগম দেখিয়া সকলেই স্থির করিলেন যে 
প্রাবুটুকাল অতীত হইলে রাঁণা জগৎসিংহ সেই বিশাল রাজপুতসেন! লইয়া মোগল 
বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন * | যুদ্ধোপযোগী সমস্ত আয়োজনই স্থির হইয়া রহিল। 

রঃ সন্ধি- পত্র । 
বাণার মোহর। 

(ক) 
পরী একলিঙ্গ। 

স্বীকৃত। স্বীকৃত। 

সীতারামে! জয়তি । ৰ ব্রজাধীশ*। অভয় দিংহ। 
(গ) €থ) (ঘ) 

বপ্তি শ্রী। একতাবন্ধ অধিপতিগণকর্তৃক নিম্নলিখিত সন্ধি-পত্র শ্বীকৃত হইল। ইহার কোন বিধির 

ব্যভিচার হইবে না। সম্বৎ ১৭৯১ €খেঃ ১৭৩৫) অব্য ১৩ই শ্রাবণ। হুরলা-শিবির | 
১ম। সম্পদে বিপদে সকলেই একতানুত্রে আবদ্ধ হইলেন । এতৎসম্বন্ধে সকলেই শপথ গ্রহণ করিয়া 

পরম্পরের, প্রতি পরম্পরে ধিশ্বাস স্থাপন করিলেন। ভবিষাতে কেহই ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। 
যে কেহ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তিনি সকলের বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত হইবেন । এক ব্যজ্তির সম্মান ও 
অপমানে সকলেরই সম্মান ও অপমান হইবে । ইহার মধ্যে সকল বিষয়ই রহিল। 

২য়। যে ব্যক্তি একজনের নিকট বিশ্বাখাতক বলিয় ্রভীত হইবে ? তাহাকে কেহই বিশ্বাম 
করিবেন না। সে কাহারও নিকট আশ্রয় পাইবে না। | 

৩য়। বর্ষাকাল অতীত হইলে কায আরম্ভ হইবে? এবং প্রতোক সম্প্রদায়ের অধিপতি রামপুরে সদলে 
উপস্থিত হইবেন । যদাপি কোন কারণবশতঃ অধিপতি শ্বয়ং না ঝাসিতে গারেন, তাহা হইলে তিনি তআগন 

কুমার অথবা! কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে প্রেরণ করিবেন। 



মিবার। | ৪৪৩ 

কিন্ত ছুর্াগ্যবশতঃ সেই আয়োজন কার্যে প্রযুক হইল না। আয়োজন. শেষ হইতে 
না হইতে সেই সন্ধিস্ত্র আবার শিথিল হইয়া পড়িল; আবার সেই একীভূত ত্রিবল ভিন্ন 
ও বিতক্ত হইয়! গেল। রাজপুতের ক্ষমতাপ্রিয়তা৷ একটা সুন্দর গুণ বটে; কিন্তু সময়ে 
দময়ে ইহা সমূহ ধিষময় ফল উৎপাদন করিয়! থাকে । আজি রাজস্থানের দুর 
বশতঃ ইহা! হইতে বিষময় ফল প্রস্ত হইল; রাজপুতের একতা পুনর্ধার ছিন্ন তিন 

হইয়া পড়িল। মৌগল সাভ্রাজ্যের ত্রুত অধঃপতনকালে অস্বর ও মারবারের নৃপতিগণ 
বিপুল ক্ষমতা অর্জন করিয়! মিবারের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কৃরধ্যবংশীয় মহারাজ 
কনকসেনের বংশধরগণ রাজস্থানের অন্যান্ত রাজপুতদিগের উপর অক্ষুণ্ন প্রাধান্ত. ভোগ 

করিয়া অসিতেছেন। কিন্তু তাহারা কখনও সকলের সমবেত সহান্থৃভূতি লাভ করিতে 
পারেন নাই।- এই মহদভাবই তাঁহাদের একতার প্রধানতম অন্তরায়। এই অভাব 
থাকাতেই তাহারা স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। এই মহদতাবই তাহাদের 
ক্ষমতাপ্রিয়তার বিষময় ফল। উক্ত প্রবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়। তাহার! স্বার্থলাভার্থে 
গরম্পরের বিরুদ্ধে যে অগণ্যবার ঘোরতর প্রতিথন্দিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার 
বিবরণ ইতিপূর্বে অনেক বার গ্রকটিত হইয়াছে। মিবারের নৃপতিগণ যেমন সকল 
বিষয়েই তাহাদের শীর্ষস্থানীয়, সেইরূপ যদি তাহাদিগকে অগ্রণীম্বরূপ মানিয়া সকলে 

এক অভিন্ন একতাস্ত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতের এ ছুর্দশ! 

কেন? তাহা হইলে বিদেশীয় শক্র কি কখনও ভারতের স্বাধীনতা অপহরণ করিতে 
পারিত? রাজন্যসমাজের পরম্পরের বিদ্বেষভাবই ভারতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। 
রাজপুত স্বাধীনতাপ্রিয় বটে, কিন্তু যে মহছুপকরণে জাতীয় স্বাীনত। অর্জিত ও সংরক্ষিত 
হয়, তাহা তাহাদের নাই । স্থৃতরাং তাহাদিগের ন্বাধীনতালিপ্াা কখন কলবতী হয় 
নাই) আজি রাণ! দ্বিতীয় জগৎ সিংহের শাসনকালে মোগলসাআাজ্যের শোচনীয় 
অধঃপতন-সময়ে সমূহ সুযোগ ও সুবিধ! সত্তেও তাহা সম্পূর্ণ নিক্ষল হইয়! গেল। 

সুদক্ষ নিজাম-উল-মুলুক এক্ষণে অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লা 
করিয়াছেন। দিল্ী্বরের সেনাপতি * তাহার সেই সুদৃঢ় স্বাধীনতা ব্যর্থ করিতে গিয়া 

তাহার কোপানলে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন। চতুর নিজাম সেই হতভাগ্য মোগল- 
সেনাপতির ছিন্নমস্তক সম্রাটসদনে প্রেরণ পূর্বক কৌশল করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, 
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চ্থ। যদ্যপি সেই কুমার অদুরদর্শিতাবশতঃ কোন বিষয়ে ভুল করেন, তাহা৷ হইলে রাপাই কেবল 

তাহা নংশে!ধন করিবেন। | | 

৫ম। যে কোন গুরুতর ব]াগারে সকলেই একত্রিত হইয়! এই সকল নিয়ম পালন করিতে বাধ্য। 

* এই সেনাপতির নাম মোবারিজ খাঁ। নিজাম অত্যন্ত চতুর, তিনি কৌশল করিয়া! প্রথমে মোবারিজের 

দৈশ্থদিগের মধ্যে অসন্ভাব সমুস্তাবন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার নে চেষ্ট। ফলবততী না হওয়াতে 

অবশেষে তিনি প্রকাশ্থ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ' . 
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(ক) (খ) (গ)-_মিবাঁর, মারবার ও অন্বরের নৃপতিত্রয়ের মোহর ও ডাহাদিগের উপান্তদেবের নাম । 

(ঘ) মারবারের রাজা । | 



88৪ রাজস্থান। 

“ছুরাচার রাজদ্রোহী হইয়াছিল, সেই জন্ত তাহার ছির্মন্তক আপনার নিকট প্রেরণ 
করিলাম 1” বল! বাহুল্য যে, হীনবল মহম্মদ শাহ তেন্স্বী নিজাম-উল-মুলুকের 

প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তীহার উক্তরূপ আচরণের শীস্তিদান 

করিতে পারিলেন না । - ম্বরাজ্যের শ্বাধীন্তা। দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়াই নিজাম রাজপুতদ্দিগের 
সহিত একতাহুত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং মালব ও গুর্জরে মহারা্ীয়ের বিজয্মিনী সেন 
চালিত করিতে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। তদন্থসারে মহারা্রীয় বীর বাজিরাও সদলে 
সর্কপ্রথমে মালবের উপর আপতিত হইলেন এবং তত্রত্য শামনকর্তী দয়ারাম বাহাছুরকে * 

যুদ্ধে নিহত করিয়। নিজামের মনোভিলাষ পুর্ণ করিলেন। অতঃপর অন্বররাজ জয়সিংহের 

হস্তে মালবরাজ্য সমর্পিত হইল। কিন্ধ তিনি আপনি ন| রাখিয়া বাজিরাওয়ের হস্তে 
সেই মালবরাজ! ন্যন্ত করিলেন। এইরূপে মালব ছৃত্র্য মহারাহ্ীয়দিগের হস্তগত হুইল। 
অচিরকাল মধ্যে স্থবিশাল গর্জররান্্যও তদনুরূপ দশায় নিপাতিত হইল। চনচ্চিন্ 
মোগলসম্রাট ইতিপুর্কে রাঠোরদিগকে গর্জররাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্ত 

তিনি আত্ম প্রতিজ্ঞা পালন না করাতে অজিতসিংছের পুত্র অভয়সিংহ সেইরাজ্য 
আক্রমণ করিলেন এবং তত্রত্য শাসনকর্তা শিরবুলান্ধ থাঁকে ততগ্রদেশং হইতে দূরীকৃত 
করিয়া দিলেন। সেই সুযোগে হুর্জন্ব মার্থাট্াগণ রাঠোর-জিত গর্জররাজ্য অধিকার 
করিলেন। রাঠোররাজ অভয়সিংহ তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না 1। কেবল তিনি 
ততপ্রদেশের উত্তরভাগ্রস্থ জনপদগুলি স্বরান্ব্যের অস্তভূর্ত করিয়া! লইলেন। 

যৎকালে রাজস্থান ও দৃক্ষিণাবর্তে উক্করূপ রাঁ্নৈতিক শ্োত প্রবাহিত হইত্রেছিল; 
তখন বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা-রাজ্যে সুক্ধা-উদ্দোল। ও তদীয় প্রতিনিধি আলিবর্দি খা 
অক্ষুণ্ন প্রভৃতা। সম্ভোগ করিতেছিলেন। এদিকে অযোধ্যা-রাদ্যে সৈদৎ খাঁর তনয় সফদর 
জঙ্গ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত । মোগলসম্রাট্ের স্প্রসাদবলে সৈদৎ খা অযোধ্যা-সিংহাদন 
প্রাপ্ত হইল বটে; কিন্তু ছুরাঁচার অচিরে সেই পবিত্র প্রসারের অতি হেয় ও জঘন্য 
পুরস্কার প্রদান করিল। সৈদৎ খা কৃতদ্ন ও বিশ্বাসঘাতক । সেই ছুরাচারই নৃশংস 
নাদ্বির শাহকে ভারতে অভ্যর্থন। করিয়৷ মোগল সাম্াজোর সর্বনাশ সাধন করিল। 
যখন মালব ও গুর্জরে মহারাষ্র-প্রতুত। দৃঢ়স্থাপিত হুইল, তখন বিজয়ী মাহাঁট্রাগণ 
অন্যান্ত স্থলে আপনাদ্দিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে মনস্থ করিল এবং পঙ্গপালের ন্যায় 

একত্রিত হইয়া! নর্মদা! উত্তরণ পূর্বক উত্তরপ্রদেশ সমূহে বিস্তৃত হুইয়! পড়িতে লাগিল । 
* দয়ারাম বাহাছর মালবের পুর্বব শাসনকর্ত। গিরিধরসিংহের ভ্রাতুশ্পু্র। 
1 অভম্মসিংহ অল্পে গুজ্ৰর-রাজ্য ত্যাগ করেন নাই। ইহার জগ্ত তাহাকে অনেক শোদিতবার এবং 

সমুহ কষ্ট সহ করিতে হইয়াছিল । ১৭৩১ থ্ষ্টায এপ্রিল মাসে প্রচণ্বীর বাজিরাও দোবারিকে পরাস্ত 
করিয়া গুজ্জররাজ্জা অধিকার করিলে ইহার শাদনভায় অবশেষে পিলাজি গুইকুমারের হস্তে সমর্পিত হয়। 
এই পিলাজি প্রনিদ্ধ গুইকুমারকুলের পূর্বপুরুষ । অভয়নিংহ ইহাকে গুপ্তহত্য। করিয়। গুর্জর অপিকার 

করিগাছিলেন। তাহার অযোগ্য নিধনে পিরাজির পু ও ভ্রাতা নিতাস্ত রোষাত্ব হইয়া অভয়সিংহকে 

আক্রসণ করেন। তাহাদিগের প্রচঙ্ল প্রতিরোধ করিতে না রা রাঠোররাজ অগত্যা গুজ্র 
পদ্দিত্যাগ করিতে ব্যধ্য হয়েন। | ৪ 
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মিবাঁর। ৪৪৫ 

তাহাদিগের বিক্রমবহির প্রচণ্ড হিন্দ,রণগ্রভাবে অনেক অগ্রসিদ্ধ সামানঠ সামান্ত জাতিও 
উন্মাদিত হইয়া, তাহাদিগের বিপুলবলের পুষ্টিলাধন পূর্বক খ্যাতি ও প্রতিষা' লাভ 
করিতে আরন্ত করিল। তখন শীস্তভীবন নিরীহ কৃষক * হুলগৌন পরিত্যাগ 

পূর্বক তরবার ও তুরঙ্গ অবলম্বন করিল এবং অজগালক 1 আপনার বেত্রযষ্টিকে স্তীক্ষ 
ভল্লে পরিণত করিল। হুলকার সিদ্ধিয়া ও পুয়ারগণই £ উক্ত সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে 

বিশেষ প্রসিদ্ধ । এইরূপ বিপুল সহায়বল প্রাপ্ত হইয়! ছুর্জয় মার্াট্রাগণ ক্ষীণবল 

রাজপুতদিগের স্বাজামধ্যে আপতিত হইতে লাগিল এবং তৎসমূদায় প্রদেশ লুণ্ঠন ও 

উৎসাদন করিয়া! অবশেষে তাহীতেই বাঁদ করিতে আরম্ভ করিল। প্রয়োজন অথবা! 

বযৌগবশশতঃ যতদিন তাহারা একতাহত্রে গ্রধিত হইয়! একটা পতাকামূলে যুদ্ধ 

করিয়াছিল, ততদিন কেহই তাহাদের জলম্ত তৈজোবহিমুখে অগ্রসর হইতে পারে 

নাই; কেহই তাহাদিগের প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয় নাই। বীরবর 

(প্রথম) বাজিরাও মহাশক্তির সাধনাবলে দেই বিপুল মারাট্রাবল শ্বহস্তে নিযন্ত্ি 

করিতে পারিয়াছিলেন। ১৭৩৫ খৃ্টানদে তিনি সর্বপ্রথম চঙ্বলনদ উত্তীর্ণ হর! দিল্লির 

সিংহদ্ারসগ্গুথে উপস্থিত হইলেন | তাহার কঠোর বিক্রমপ্রভাবে সেই মহানগরী 

কঠোররূপে ধলিত হুইল | পরিশেষে হীনবল সম্রাট “চৌথ” প্রদান করিয়া তাহার 

কঠোর উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন | জম্রাটের উক্ত প্রকার তীর" 

জনোচিত ব্যবহারদর্শনে নিজামের মনে নানাপ্রকার আশঙ্কার উদয় হইল । 

সমাটের উপর জয়লাভ করিয়া পাছে দুর্দান্ত মহারাষীয়গণ তাহার নিজামরাজ্য আক্রমণ 

করে, এই আশঙ্কায় ভিনি তাহাদিগকে মালব হইতে দুরীক্কৃত করিতে কৃতগ্রতিজ্ঞ 

হইলেন। তাহার মনে সুদৃঢ় ধারণা ছিল যে, মাহাসটাগণ মালবরাজ্যে একবার স্ৃচরূপে 

স্থিত হইলে আর তাহাদিগকে কেহই তথা হইতে বিদুরিত করিতে পারিবেন না) 

এবং তাহা হইলে তাহার! উত্তরদ্ধেশের সহিত তাহার সমস্ত মত্থন্ধই ছিন্ন করিয়। দিবে। 

তান্ুসারে তিনি মালবরাজা আক্রমণ করিলেন এবং বা্িরাওকে পরাজিত করিয়া 

পর্ব আশঙ্কার অন্ধুশতাড়ন হইতে নিষ্কূতি লাভ করিলেন । বিজয়ী নিজাম পরাজিত 

ারহাট্রাদিগকে ততপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সমগ্নে 

স্বাদ আসিল যে, প্রচণ্ড বীর দুর্ঘর্ষ নাদির শাহ আপনার বিজয়িনী সেনা লইয়া, ভারতবর্ষে 

আপতিত হইয়াছে। শুনিয়া নিজামের মনে আঁ? একটা ঘোরতর ভয়ের সঞ্চীর 

হইল । তিনি মহীরাসীযদিগকে পরিভ্যাগ করিয়া স্বরাজযে প্রতিগমন বি 

* মিদ্ধিয়ার পূ্বপুরুষগণ কৃষক ছিলেন। 0 | 

1 হলকার একজন অ্পপালক ছিলেন 
$ মালবাক্রমণকালে বাজিকাও উদাজি গার, মুলহর রাও হ 

চালনের তার অর্পণ করিযাহিলেন। ইহারা কালে বধ প্রধান ইং 
করেন। 

কার এবং রণজি দিষিয়ার উপর মেন- 

ক একটা বিখ্যাত বংখ প্রতিষ্টাগন 

্ ৫৭. 
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যৎকালে * দূর্ধর্ষ বীর নাদির শাহের প্রচণ্ড তূর্যানিনাদ ভারতের পশ্চিম প্রান্তে 
শ্রুত হইল) তখন মোগল সম্রাটের বিক্রমবস্ধি প্রায় সম্পূর্ণই নির্বাপিত। নাদিরের 
সেই ভীষণ তুর্ধ্যনিনাদে সমগ্র ভারত ভূকম্পনের ন্ঠায় তাঁড়িতবেগে কম্পিত হইয়া 
উঠিল--হতভাগ্য মহম্মদ শাহের রত্বমুকুট সহস! স্বলিত হইয়! ভূতলে পতিত হুইল __ 
কোথা হইতে বিকট রোদনরোল অনর্থণ শ্রত হইতে লাগিল। এই সম্কটকালে-_ 
মোগলসাত্রাজ্যের এই অনিবার্য অধঃপতনসময়ে হতভাগ্য মহম্মদ শাহ প্রাজপুতজাতির 
বিক্রমের প্রতি অনেক আশা! স্থাপন করিয়াছিলেন”; কিন্তু তাহার কোন আশাই 
ফলবতী হয় নাই | যে রাঁজপুতদিগের বিক্রমের সাহায্যে ভাঁরতবক্ষে মোগলের 

সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল, ধাহাঁরা সেই মোগলের সিংহাসন অক্ুঞ্ন রাখিবার জনা 
এতদিন অক্লানঘদনে আত্মহ্ৃদয়ের শোণিত দান করিয়া আসিয়াছেন, আজি সেই 
সিংহাঁসনের সন্কটকালে তাঁহাদের উচ্চশ্রেণীস্থ একজন মাত্রও তাহার রক্ষার্থ অসিহন্তে 

সমরাঙ্জনে অবতীর্ণ হইগ্রেন না। স্ৃতরাঁং কর্ণালের কালযুদ্ধে মোগলের ময়ুর-সিংহাসন 
তগ্ন হইয়। গেল; সেইসঙ্গে ভারতের কঠোঁর ভবিতব্যত। হতভাগ্য মহম্মদ শাহের 

ললাটপট্ে জলদক্ষরে লিপিবদ্ধ হইল! 
কর্ণাল-যুদ্ধের শোচনীয় পরিণামে নিজাম ও সৈদৎ খাঁর মনে বিষম ভীতির সঞ্চার 

হইল। তাহারা সেই বিজয়ী প্রচণ্ড বীরের ভীষণবল প্রতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে 
মোগলসেনাপতির সহিত আপনাদিগের উভয় সেনাকে একত্রিত করিলেন। কিন্তু তাহাদের 
অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না । আমির-উল-ওমর! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং 
উজির ও হতভাগ্য সম্রাট শৃঙ্খলীবন্ধ হইয়া! জেতার চরণতলে নীত হইলেন । 
গাঁও উজিরের কৃতত্বতা ও বিশ্বাসঘাতকতা হইতে আজি দিল্লীশ্বরের এতদূর 
শোঁচনীয় দুর্দশা সংঘটিত হইল। হতভাগ্য মহম্মদ সন্ধিবন্ধনার্থে নিজামকে দৃতস্বরূপ 
নাদির শাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। সন্ধিবন্ধন একপ্রকার স্থিরীকৃত হইয়া গেল। 

কিন্ত দুরাচার 'পাপিষ্ঠ সৈদৎ খা চক্রান্ত করিয়া সমস্তই ব্যর্থ করিয়া দিল, অবশেষে 

স্বহস্তে আপনারই পদে কুঠারাঘাত করিল | ছুর্ত্ত সৈদৎ খ! নাদিরের অর্থন্পৃহা! 
বর্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নিকট বলিল “নিজাম আপনাকে প্রতারণা 
করিয়াছে । রাজকোষে তাহা অপেক্ষা অধিক ধন আছে |” . পাপিষ্ঠ আরও 

বিজ্ঞাপন করিল যে, নিজাম নিক্রয়ম্বরূপ বে পণ প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, সে 
একাকী মেই ধন আপনার কোষাগার হইতে প্রদান করিতে পারিত। ছুষ্টের কথায় 

নাদিরের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল ।-_তাহার ছূর্দম ছুরাকাজ্ষা শতগুণে বর্ধিত হুইয়! উঠিন। 
নিজামের সহিত যে সন্ধি সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহ! ভাঙ্গিয়া ফেলিয়। নারির দিল্লির সমন 

চাবিকাঠি চাছিল। হতভাগ্য মহম্মদের সমস্ত সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। অর্থপিশীচ নাদিরের 

* মহাত্বা টড. সাহেব বলেন ১৭৪* গৃষ্টাব্ধে নাদীর শাহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ; কিন্ত পঙ্ডতবর 

এলফিনষ্টোন নাঁদির-নেম। প্রভৃতি গ্রন্থের বিবরণ অবলম্বন করিঝা। ন্প্রণীত ভারত-ইভিহানে বর্ণন করিয়াছেন 

যে, নাদির ১৭৩৮ থৃষ্টাকে নবেহ্বর মানে অভিযানোদেশে তারতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। 
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্বীক্কত সদ্ধিপত্রের উপর বিশ্বীস স্থাপন করিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, আর 
অধিকতর যন্ত্রণা সহ করিতে হইবে না? কিন্তু তাহার সমস্ত আশাভরসাই বিফল হইয়া 
গেল। সন্ধিপত্র ছিগ্ন করিয়াই ছুরাচার নাদির বিজিত দিনীশ্বরকে মহা দত্তের সহিত 
আপন শিবিরশ্রেণীর মধ্য দিয়! লইয়া. গেল এবং বীরবর তৈমুরের সিংহাসনে সমান 
হইস্। ১৭৪ থৃষ্টানদ মার্চ মাসের, অষ্টমদিবসে শ্বনামে মুদ্রা প্রচার করিল। সেই মুদ্রায় 
এই গ্লোকটা লিখিত ছিল£-_ | | 

_ পরাজার উপর রাজা এ জগতিতলে 
... মাদির রাজার রাজ! শাসিবে সকলে ।” 

মোগলসাত্রাজ্যের ঘোরতর অন্তর্বিপ্রবকালে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইলেও এবং প্রতিদন্দী 

রাজকুমারগণ যথেচ্ছাক্রমে অনর্গল পুরস্কাররাশি চালিয়া দিলেও রাজকোষাগারে যে বিপুল 
অর্থ সংগৃহীত ছিল, * তাহা! প্রাপ্ত হইলে মৃষ্ঠিমতী হুরাকাজ্াও. পরিতৃপ্ত হইতে পারিত, 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দানব নাদিরের ছুর্দম অর্থন্পৃহা তাহাতে পরিতৃপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, 
বরং শতগুণে বাড়িয়া উঠিল! তখন সে চারিদিকে ঘোষণা করিল যে, আরও সাড়ে 
ছুই ক্রোর টাকা নাপাইলে আমি ভারত পরিত্যাগ করিব না) অতএব যে প্রকারে 
হউক শীপ্ত তাহা আদায় করিতে হইবে ।” সে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবামান্র যমদূত 
সদৃশ পারসিকগণ অসিহস্তে নগরের চারিদিকে ধাবিত হইল এবং অতি কঠোরতম 
অত্যাচার ও পাশব উৎংপীড়নের সহিত নাগরিকবর্গের ধনরত্ব কাঁড়িয়া লইতে লাগিল ! 

ভাহাদিগের পৈশাচিক প্রপীড়নে নগর মধ্যে মহ! হাঁহাকারধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। 
নিপীড়িত নাগরিকবৃন্দ দাবদগ্ধ কুরঙ্গকুলের ন্যায় প্রাণভয়ে চাঁরিদিকে পলায়ন করিতে 

আরম্ভ করিল। কিন্তু কোথায় পলায়ন করিবে ?-কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? 

কেহই নাই! সকলেরই বাঁছবল আঙ্ি পিশাচ নাদিরের সৈন্গণের নিকট অকর্মণ্য 
হইয়া পড়িয়াছে !__ন্ৃতরাং কেহই নাই! সকলেই আজি আত্মরক্ষার জন্য ইতস্ততঃ 

পলায়ন করিতেছে ।-__-কেহই রাক্ষস্দিগের উত্গীড়ন প্রতিরোধ করিতে সাহস করিতেছে 

না। হতভাগ্যের। পলায়ন করিয়াও নিস্তার পাইতেছে না। পিশাঁচগণ তাহাদিগের 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদিগের সামান্ত সম্বল-পাখেয়মাত্রও কাড়িয়া 

লইতেছে ;__তাহাদিগের গ্রাণস্বরূপিনী মহিলাদিগের উপর কঠোরতম উৎপীড়ন 
করিতেছে। হায়! দিল্লিনগরীতে আজি প্রলয়কাল উপস্থিত! আদি নাগরিকগণের , 
ঘীবন ও মানমর্ধ্যাদা.কঠোররূপে পদদলিত; তাহাদিগের যথাসর্বন্ব নিঃশেষ বিলুষ্ঠিত ! 

যাহার! একটু উচ্চপদস্থ, ধাহাঁরা অপমানকে মরণাপেক্ষাও কঠৌরতর বলিয়া জ্ঞান করিয়া 

থাকেন, তাহার! পাঁষণ্ড উৎপীড়কদিগের হস্তে আপনাদিগের মানসম্ত্রম-রক্ষণীর উপায়াস্তর 

ন! দেখিয়া অগ্রে জীবনস্বরূপিনী রমণীদদিগের হৃংপিও ছেদন করিয়া পরে সেই শোকানলে 
০০258 

* দুবৃত্ত নাদির ভারতের যে, কত ধন অপহরণ করিয়াছিল, তাহার নানারপ সংখ্য। নানা গ্রন্থে দেখিতে 

গাওয়। যায়। মহাত্বী টড বলেন, নগদ টাক এবং সুবর্ণরৌপামণিমুস্তাদিতে সর্ধ্বমমেত ৪* ক্রোর) 

শাদির নেমা প্রণেতা ১৫ ক্রোর ) হানওয়ে ৩* জোর) এবং ফেজার ৩ ক্রোর টাকা। 
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আত্মজীবন আঁহতি দাঁন করিতে লাগিলেন! ফলতঃ আত্মহত্যা ভিন্ন সেই ভীষণতম 
অপমাঁন হইতে রক্ষা পাইধার আর উপায় রহিল না। এই ভীষণ প্রলয়কালে জনশ্রুতি 

উঠিল যে, রাক্ষস নাঁদির শাহ নিহত হইয়াছে। মুহূর্তের মধ্যে এই কিন্বদস্তী দিল্লির চারি 
দিকে ছড়াইয়| পড়িল। দেখিতে দেখিতে অগণ্য নাগরিক উন্ুস্ত কৃপাণহন্তে উন্মন্তডের স্তায 
ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া ছুরাঁচার পারদিকদ্দিগকে আত্র্দণ করিতে লাগিল। কাহারও 
জীবনের প্রতি মমতা নাই, আত্মীয় শ্বজনের প্রতি ভ্রক্ষেপ নাই! প্রতিশোধ লইবার জন্ঠ 
সকলে পাষণ্ড বৈরীদলের উপর পতিত হইয়া! তাহাদিগকে পণ্তবৎ সংসার করিতে লাগিল। 
সেই সময়ে উভয়দলে ঘোরতর সংঘর্ষ সমুভূত হইল | নাগরিক ও পারসিকগণের 
বিশিরফ শবদেহে দিলির রখ্যাসমুহ সমাবৃত হইয়া পড়িল *।-_শোঁপিতসেকে পথবাট 
কর্দমিত হইয়া গেল! অল্পনকালের মধ্যে এই সম্বাদ রাক্ষস নাদিরের কর্ণগোঁচর হইবামাত্র 
ছুরাচার একটী মসজিদ-শিরে আরোহণ পূর্বক আপনার নিরুৎসাহ সৈগ্দিগকে প্রচ 
উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া তুলিল এবং নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা৷ সকলকেই সংহার 
করিতে অনুমতি দান করিল | এই কঠোরতম আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র পিশাচ 

নাদিরের পিশাচসদৃশ সৈম্তগণ ভীমমৃত্তি ধারণ পূর্বক নগরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া 
সকলকে পশুবৎ হত্যা করিতে লাগিল। ক্রন্দনরোলে ও. আর্তনিনাদে সমস্ত নগর 

প্রতিধবনিত হইতে লাগিল। “নগরের রখ্যামধ্যে শোপিতের জোত প্রবাহিত হইতে 
লাগিল।” এদিকে পিশাচগণ নাগরিকদিগের সর্বস্ব অপহরণ করিয়। গৃহে গৃহে অনল 

সংযোগ করিল এবং সেই সমস্ত দহমান গৃহের জলস্ত অনলরাশির উপরিভাগে মৃত, 
অদ্বমৃত ও জীবন্ত ব্যক্তিদিগের দেহসমূহ নিঃক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল ! আজি 
দিলিনগরী ভীষণ শ্বশান_ শ্মশানাপেক্ষা ভীষণতর বিভীষিকাময় নরককুণ্ডে পরিণত! 1 

* হাজিন নামক জনৈক মু্নলমান স্বচক্ষে এই হত্যাকাণ্ড দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, উত্তান্ত 

ও ক্রোধাপ্ধ হিন্দুগণ ৭** জন গারসিক নৈচ্ঠকে সংহার করিয়াছিল। তত্প্রণীত গ্রন্থ বেলফোর সাহেবকর্তৃক 

অনুবাদিত হইয়াছে । কিন্তু সেই অনুবাদে ৭*** অন্ক দেখিতে পাওয়া যায়। পঙডতবর এলফিনৃষ্টোন সাহেব 
বলেন উহা ছাপাখানার ভুল এদিকে ক্বটের ইতিবৃন্তে এতৎপরিবর্তে ১*** সংখা! পারলঙ্গিত হইয়া থাকে। 

1 এই হত্যার নিবৃত্তিসম্বন্ধে মৌলিক বিবরণ।বলির মধ ভিন্নভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, 
গারসিক সৈম্দিগের নেই কঠোরতম নৃশংসাচরণকাঁলে নাদির বড়বাজারম্থিত রকন-উদ্দৌল1 নামক কু 
মসজিদ মধ্যে গম্ভীর ও নীরবভাবে বসিয়াছিল | মহম্মদ শাহ ও তাহার সর্দারগণ অবশেষে সেই গলে 
উপস্থিত হয়েন। তাহারা অবনতবদনে নাদিরের সম্মুখে নীরবে কিয়ৎক্ষণ দাড়াইয়। থাকিলে নাদির 
উাহাদিগকে মনোভাব ব্যক্ত করিতে জন্ুমতি করিল । তখন মহম্মদ গলদশ্রুলোচনে কাতর বচনে প্রার্থনা 
করিলেন “আমার প্রজাকুলের প্রাণরক্ষা করুন।” এই লোমহর্ষণ হত্যাকা সম্বন্ধে ফত বিবরণ দেখিতে 

পাওয়া যায়, তন্মধ্যে হাজিনেরই সর্বোত্তম | হাঙ্জিন স্বচক্ষে দেখিয়! যাহ! বর্দন করিয়! গিয়াছেন। “শের-উল" 

মুতাক্ষরিণ” নামক শ্রন্থের রচয়িতা তাহার কথায় কথায়. নকল করিয়াছেন। অপিচ শির-বুলন্দের নিকট 
থে হিন্দু কর্মচারী ছিলেন তিনি উক্ত হাজিনের বিবরপাঁধলি সংগ্রহ করিয়া যে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া- 

ছিলেন, “নাদির শাহের ইতিহাস” নামক গ্রন্থে ফেজার সাহেব কর্তৃক তাহ! আদ্যোপান্ত অবলম্থিত হইয়াছে । 

হাজিন ধলেন অর্ধদিবস ধরিয়। উক্ত হতাকাণ্ড চলিয়াছিল এবং উহাতে সংখ্যাতীত লোক নিহত হইয়াছিল। 
ফেজার অনুগান করেন ১২*১০০০ ও ১৫৯১০০* জনের মধ্যে এবং নাদিরনেম! গ্রস্থের, রচদ্মিত। বলেন যে 

প্রায় নমত্ত দিব এ ভীষণ লোমহর্ষণ হত্য।কাওড অনুষ্টিত হইয়াছিল এফং নৃশংলগণ তন্মধ্যে ৩০১৭৭ বাতির 



মিবার। ও 

এই বীভৎস ও শোকোদ্দীপক জঘন্তকাণ্ডের অভিনয় মধো যদি স্বপ্নমাত্র সন্তোষকর 
দৃশ্ দেখিতে পাওয়! গিয়া থাকে, তাহ! একমাত্র ছুরাচার সৈদৎ খাঁর নী পরিণামে | 

মেই লোমহ্যণ কাণ্ডের অভিনয়কালে নাদদির শাহ পাষও সৈদৎ খাঁর মচিবকে আদেশ 
করিল “তোমার ও সৈদৎ খাঁর যাহ! কিছু ধনসম্পত্তি আছে, তাহার একটা যথার্থ 
তালিকা আমি এখনই দেখিতে চাি ;) না পাইলে ভোমার নিক করিব 1, চির 

নিজ্লাম যে সার্ধদ্বিক্রোর টাক! পথ স্বর প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, নাদ্দির একমাত্র 

উজিরের নিকট তাহ! চাহিল । এই কঠোয় আদেশ কর্ণগোচর হইবামাত্র বৃ 
দৈদৎ খা। চারিদিক অন্ধকার দেখিল | তাহার আশাভরস! সমস্তই ফুরাইয়া গেল! 
মামত্ত হইয়া ছুরাচার যে আপনার পদে আপনিই কুঠারাঘাত করিয়াছিল, তাহা ্  

এতদিন বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু আজি তাহার জ্ঞাননেত্র উন্নীলিত হইল। আজি সে 
বুঝিতে পারিল যে, নাদিরকে আহ্বান করিয়া মে আপনার সর্বনাশ আপনিই করিয়াছে। 

শোক, দুঃখ, ভীতি ও নৈরাশ্রের বিষদংশনে তাহার হৃদয় আলোড়িত হইল। যেদিকে 
নয়ননিক্ষেপ করিল, সেই দ্রিক হইতেই অসংখ্য বিভীষিক। দেখিতে পাইল) সেই দিক 

হইতেই যেন ভীমদর্শন যমদূতগণ ভীষণ বৃশ্চিকের যষ্িহস্তে তাহাকে তাঁড়ন। করিতে লাগিল। 
এই সকল বিকটযন্ত্রণা অবহেলা করিবার জন্তই হউক, অথবা! নাদিরের রোষানল হইতে 
নিফৃতি পাইবার জন্যই হউক, হতভাগ্য সৈদত্ধা গরলপানে আত্মহত্যা সাধন করিল! * 
তাহার দেওয়ান রাজ! মজলিশ রাও তদবলম্বিত কঠোর উপায় অবলম্বন ুর্ধ রং 

নাদিরের রোষবহি হইতে নিষৃতি লাভ করিল । এই লোমহ্ষণ নাটকের ্ 

শেষ অন্ধ উক্তরূপে অভিনীত হইলে রাক্ষদ নাদির হতভাগ্য মহম্মদ শাহের প্রদত্ত পু 

সন্ধিপ্র গ্রহণ করিল এবং ভারতের বর্ধন্ব অপহরণ করিয়া বসস্তকালে শশান 

প্রামংহার করিয়াছিল। স্ব সাহেব দৃঢ়রূপে নির্দেশ করিয়াছেন যে, শুদ্ধ ৮*** লোক নিহত হয়। কিন্ত 

ভিনি কোন্ হুত্র হইতে যে উপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা স্প্রণীত গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। 

গঙিতবর এন্ফিনষ্টোন্ সাহেব স্কটের উক্তির প্রতি অবিশ্বাম করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিংশতিনহত্র 

রজ্পিপান্থ সৈন্য প্রতিহত নৃশংসাচরণের মহিত দেরপ দীর্ঘকালের মধ্যে যে কেবল আটসহল ব্ক্তিকে 

হত্যা করিয়াছিল, তাহা কখনও বিশ্বস্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।' 
710710860098 01580 ০6 1203. 2 719. 

নি ডৌ সাহেব কৃত «হিনুস্থান” নামক গ্রস্থে নাদিরের অভিযান সন্বদ্ধে অনেক গল্প দেখিতে পাওয়। যায়। 

সেই সমস্ত গল্লেই লিখিত আছে যে, ছুবৃত্ত সৈদৎ থা! ও আগাফজা উভয়েই নাদিরকে ভারতবর্ষে আমন্ত্রণ 

করিয়|ছিল, এবং তাহাদিগেরই বিশ্বাসঘাতকতার কর্ণালমমরে নযাট পরাস্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, 

নাদির উত্ত ছুই নরাধমের দাড়ির উপর থুধু দিয়া উভয়কেই সভা হইতে দুর করিয়া দিয়াছিল। রাজা 
উক্তরগ ঘোরতর অবষানিত হওয়াতে আসাক ও সৈদৎ খা আত্মহত্যা করিয়া সেই কঠোর অপমানজনিত 

মশোবেদন হইতে নিষুতি লাভ করিতে মনস্থ করিন। উভয়েই পরম্পরের প্রতিহবন্দী এবং উভয়েই 

পরম্পরকে বিশ্বাম করিত ন]। ম্ৃতরাং কে কি করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য উভয়েই উভয়ের বাটাতে 

নট প্রেরণ করিল। আসাফজা অধিকতর চতুর; দে অহানিক 
বা করিয়৷ ছলপূর্ধবক মৃতের ন্যায় গতিত হইল। হতভাগ্য মূ সৈদত ধ। ত 

আপণি মারান্বক কাণকুট সেবন করিল এব অচির্ে মরি] গেল। 

র কোন একার ন্বল্পবিষা্ত জব্য 

হাকে মৃত জান করিয়া 

প. মূ], [820]. 



৪৫5 রাজস্থান । 

সদৃশ দিলিনগরী হইতে ন্বদেশীভিমুখে যাত্রা করিল *। সেই সন্ধিপত্রাহগসারে কাবুল, 
টাট্রা, সিন্ধু ও মুলতান প্রভৃতি সমস্ত পশ্চিম রাজ্যই নাদিরের হস্তে সমর্পিত এবং 
পারস্তের অন্তভূক্ত হইল। ভারতের এই সার্বজনীন বিপ্লব ও শোচনীয় সন্কটকাঁলে 
ভারতীয়দিগের কিরূপ অবস্থা! সংঘটিত হইয়াছিল, তাহ! ভারতবর্ধীয় জনৈক ইতিহীস- 
প্রণেতার নিয়লিখিত কয়েকটা বাক্য পাঠ করিলে পম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। 
তিনি বলেন “হিন্দুস্থানের অধিবাঁসিগণ এই সময়ে কেবল আত্মরক্ষা ও আত্মতুষ্টির বিষয়ই 
«চিন্তা করিত । যাহার! ক্লেশযস্ত্রণীর আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিত, 

“তাহার আর তঘ্ধিষয়ে ভাবিষী দেখিত না এবং যে বাক্তি কেবল স্বার্থপরতারই পরিসেবা 
«করিত, 'সে আপনার মানবভ্রাতার সহিত আদৌ সহান্ভৃতি প্রকাশ করিত না। 
“ন্বার্থপরতা৷ আত্ম ও পরধর্মের সম্পূর্ণ অস্তরায়। এই স্বার্থপরত। নাদির শাহের অভিযান 
“কালে হিন্ুস্থানে সকলেরই শরণ্য হুইয়! উঠিয়াছিল। সেই নৈতিকবলের অপবর্ষ 
“নিবন্ধন তারতবাসী যে ধর্মবল হইতে বিচ্যুত হইল, তাহা৷ আর পুনর্লাত করিতে পারিল 
“না; সুতরাং সুখ ও স্বাধীনতার অমৃতময় আম্বাদনে সেই দিন রঃ বঞ্চিত হইয়া 

“রহিল ।” 

* বিদায়কাল যত নিকটস্থ হইতে লাগিল, রাক্ষমদিগের নিষ্ঠ,রত1 ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । এদদ্দ্বে 

এক জন প্রত্যক্ষ সাক্ষী যাহ! বলিয়াছেন, তাহাই প্রমাণম্বরূপ প্রকটিত হইল। “গত দিবসের যন্ত্রণামযী 

“শ্মূতি নাগরিকদিগকে বিবম যন্ত্রণায় নিপাতিত করিল । এতাবৎকাঁল কেবল ““দোচখে খুন” হইতেছিল । 
“কিন্তু এক্ষণে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির হত্যা আরম্ভ হইল। নগরের প্রতিগৃহ হইতেই হৃদয়তেদী আর্তনাদ ও 
“রোদনরোল কর্ণগোচর হইতে লাগিল। বৃত্তিবিতাগের কর্মচারী বস্ত রায় কঠোর অপমান হইতে নিষ্কৃতি 
“গাইবার উপায্লান্তর ন| দেখিয়া আগ্রে আপনার পরিধারবর্গকে শ্বহস্তে হতা। করিলেন, পরে তাহাদিগের 

«শোকানলে আপনাকে আহুতি দান করিয়া সকল যন্ত্রণা বিশ্বত হইলেন। খলিফ ইয়ার থা! শ্বহন্তে আপনার 
“হৃৎপিও ছেদন করিলেন। এইরূগ অনেকেই বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিল ।॥ মহামান্ প্রধান 
“নগরপাল কঠোর কশাঘাতে নিপীড়িত হইলেন | নিত্রাও শাস্তি নগর হইতে বিদায় লইয়াছিল। 
“নতাসদগণ নিষ্ঠররূপে আধাতিত হইতে লাগিল । অবশেষে পিশাচগণ সঞ্াটের ফরাস-খানায় অনল 
“মংযোগ করিল । তাহাতে প্রায় এক ক্রোর টাকা মূল্যের ভ্রবাজাত বিদগ্ধ হইয়া গেল। শশ্ত অতান্ধ 
£ছুপ্্াপা হইয়া উঠিল । প্রতি ট।কায় ছুই সের করিয়া মোটা চাউল বিক্রী হইতে লাগিল | এদিকে নগরমধ্যে 

“মারাত্মক বাঙ্গ উদ্গত হইয়। প্রত্যহ অসংখ্য হততাগাকে শমনদদনে প্রেরণ করিতে লাগিল । নাগরিকগণ 

“্দাবদদ্ধ বন্য জত্তর ন্যায় অতি নিভৃত স্থলসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহাতেও কেহ নিস্তার 
"পাইল না। এইরপে চারি পাঁচ কোটী লোক ইহলোক হইতে অস্তরিত হইয় গেল! এপ্রিল মাসের 
পধমদিবসে সআাটের ভাণ্ডার হইতে নাদিরের সিলমোহর বাহির করিকা আন হইল এবং ঞ্তর্দীয় প্রিয় 

জ্রাতার” প্রতি দেশীয় সামন্ত নৃপতিগণের ভক্তি স্থাপন এবং রাজ্যের শাস্তি বিজ্ঞাপন করিয়া তাহার প্রমাণগত্র 
সকল ঠাহাদিগের নিকট প্রেরিত হইল। রাণ! এবং মারবার, অম্বর, নাগোর, সেতারার নর়পতিগণ ও 
পেশোয়া বাজিরাও ইত্যাদির নিকট উক্ত ঘোবণাপত্র প্রেরিত হইল। সেই ঘোষণাপত্রে এইরূপ প্রকটিত 
ছিল, “আমাদিগের প্রির ভ্রাতা মহম্মদ শাহের সহিত আমাদিগের সন্ভাব ও মিক্রত| পুনঃ সম্বন্ধ হইল । অতএব 
“আমর! ছুইটা দেহে এক আত্মাম্বরূপ বিদ্যমান রহিলাম। এক্ষণে আমাদের শ্রিয় ভ্রাতা এই বিশাল 
“দাস্াজোর সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত হইলেন, এবং অন্যান্ত দেশ জয় করিবার জন্য আমরা এপ্রদেশ হইতে 
“বিদায় গ্রহণ ফরিলাম ; অতএব এক্ষণে তোম!দিগের এই কর্তব্য যে, তোমাদের পূর্ববপুরুষগণ তৈমুর-কুলের 
এপ্র।চীন নরপতিগণের প্রতি যেরূপ রাঙতণ্তি, ও সম্মান প্রদর্শন করিত, তোমরাও আমাদের প্রিম্ত্রাত|র 

পশ্রতি নেইরপ অন্ধ) ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিবে ।--ঈশ্বর না! বরুন)--যদি তোমাদিগেক্স বিদ্রোহাচরণের 



মিবার। ৪৫৩ 

ভাঁরতের এই সার্বজনীন বিপ্লবকালে ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের এই ঘটনাপুর্ণ 
দমর়ে আধ্যবীর রাজপুতগণ আপনাদিগের প্রাচীন রাজ্য হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। 
বিচ্যুত হওয়! দূরে থাকুক বরং ইসলামের ষট শতাক্ীব্যাপী কঠোর শাসনকালে রাজস্থানের 
প্রধান রাজপুতকুলত্রয়ের মধ্যে অপর ছুইটা-মারবার ও অন্বর-_কৌশল ও বিক্রমের 
সাহায্যে সামান্ত সামান্ত প্রদেশ*হইতে যে কয়েকটা *স্থায়ী রাজ্য হৃঠি করিয়াছে, 

তৎমুদায়ের অধিপতিগণ আজিও ব্রিটিষসিংহের সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিয়া স্বাধীনত। 
সম্ভোগ করিতেছে। রাজপুতকুলচূড়া রাণাকুলের লীলানিকেতন পবিত্র মিবারভুমিসন্বনধ 

প্রায় এইরূপ বলা যাইতে পারে | খৃষ্টায় দশম শতাবীর গ্রারস্তে প্রচণ্বীর ছূর্ষ 

মহম্মদ গজনান যখন মিবারভূমিকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন ইহার চতুঃশীমা. যতদুর 
রযযস্ত বিস্তৃত ছিল, আজি সপ্তশতাবী পরেও ঠিক সেইরূপই রহিয়াছে। যদিচ বুন্দি, 
আবু, ইদর ও দেবল প্রভৃতি কতিপয় করদরাজ্য রাঁণার হস্তস্বলিত হইয়! পড়িয়াছে, তথাপি 

তাহার প্রাচীন রাজ্য প্রায় পূর্ণাবয়বে বিদ্যমান রহিয়াছে। পশ্চিমে গদবারপ্রদেশের উর্বর 
ভূমি মিবারের প্রাক্কৃতিক সীমাবন্ধন আরাঁবল্লি শৈলমাল1 অতিক্রম করিয়া অবনতমন্তকে 
রাগার প্রতুতাকীর্তভনে নিরত | প্রশস্ত-স্বদয় চম্বলনদ তাহার পূর্প্রান্ত বিধৌত 
করিয়া হুর্ধ্যবংণীয় মহারাজ কনকসেনের বংশধরদ্িগের শোচনীয় বর্তমান অধঃগতনবৃত্াস্ত 

সুরধূনী ভাগীরথীকে বিজ্ঞাপন করিতে কলকল নাদে ধাবমান । উত্তরে ক্ষরী নদী আজমির 
ও মিবারের মধ্যস্থলে বিরাজমানা এবং দক্ষিণে বিস্তৃত মালবরাজ্য মার্থাট্টা-পীড়নে নিতাস্ত 

দীনভাবে নিপতিত । এই চতুঃসীমাবন্ধ প্রদেশের দ্রীঘিমা একশত চল্লিশ এবং অণিমা 
একশত ত্রিশ মাইল। ইহার মধ্যে দশ সহস্র নগর ও পল্লী বিরাজিত। মিবারভূমি 
র্গর্ভা ইহার ক্ষেত্রমমূহ অতিশয় উর্বর,--কষকমণগ্ডলী কৃষিকার্ধ্যে বিশেষ গারদর্শী 

এবং বণিকবৃন্দ বাণিজ্যব্যবসাঁয়ে নিরন্তর অভিনিবিষ্ট। এই সমস্ত কার্য্যকুশল প্রজাকুলের 
সাহায্যে মিবারে প্রতিবর্ধ দশকোটী টাকা রাজস্ব উদ্ভুত হইত। এদিকে অতিতক্ত ও 

অনুরক্ত সামস্তগণ আত্মহদয়ের শোঁণিতদানে মিবারভূমিকে শত্রআক্রমণ হইতে রক্ষা 

করিতেন। পূর্বববর্ণিত দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর বিপ্লবের পরধ্বসান হইলে স্বাধীনতার 
লীলানিকেতন প্রাচীন মিবাররাজ্যের উক্তরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল। এক্ষণে 

দ্য মহারাষ্্রীয়দিগের কঠোর আক্রমণপ্রভাবে অর্ধশতাকীর মধ্যে ইহার যে কিরূপ 

শোচনীয় দশ! সংঘটিত হইল, ভাহা৷ আমরা ক্রমশঃ বর্ণন করিতেছি। 
যে দিন সম্রাট মহম্মদ শাহ ছুটবুদধিও কুচক্রী মন্ত্ীগণের মন্ত্রণীর উপর নির্ভর করিয়! 

মহারা্্ীয়দিগকে আপনার রাজস্বের চতুর্থাংশ পণস্বর্ূপ প্রদান করিলেন, সেইদিন বিশাল 
চ880578808155578815 8882 5828 
িশ্বাদ আমাদের শতিগোচর হয়, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে শৃষ্টির পত্র হইতে একবারে মুচিয়। 

“ফেলিব। 357085 0 7752%6 2147. 90068 [718607 ০086 1065905 ০]. &ঃ 

1889 218. 

* বিকামীর, ও কিষণগড় মারবারের এবং মছেরী অন্বরের পাখারানা ৷ শিখাবতীকেও 'অন্থংের 

শাখারার্য বলিয়। এ্রহণ করা যাইতে পারে ৷ ২১. 



৪৫২ রাজস্থান । 

রাজস্থানক্ষেত্রে ছূর্ধর্য মার্হাট্রাদিগের প্রভৃতার পথ পরিষ্কত হুইল *| রাজস্থান মোগল 
মআ্রাটের শাসনাধীন $ মহারাইীয়গণ যখন সেই সঙ্ত্রাটের নিকটই ণচৌথ” গ্রহণ করিলেন, 
তখন যে, তাহার! মোগলাধীন সমস্ত রাজ্য হইতেই উক্তরূপ পণ আদায় করিতে. পারিবেন, 
তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সনেহ নাই । তাহার! জয়শীল। তাহারা ধাহার বিরুত্ধে আপনাদের 
প্রচণ্ড সেনা চালিত করিয়াছেন, তিনিই ক্কতাঞ্জলিপুতট তঁহার্দিগের চরণতলে «চৌথ, 
অর্পণ করিয়। মহারাই্রীয়সিংহের প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছেন | এনূপ অবস্থায় বিজিত 
নৃপকুলের নিকট কর আদায় করিবার জন্য বিজয়ী মহারাই্ীয়গণ শুদ্ধ পাশববলকেই 
একমাত্র সাধন বলিয়। মনে করিয়াছিলেন, কি না, তাহা অনুমান কর! কঠিন? কিন্ত 
তাহারা ষে মহম্মদ শাহের উক্তরূপ করদানফে আপনাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির একটী প্রধান 
দ্বারশ্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহ! স্পষ্ট দেখিতে পাওয়। যায় । 

বিজয়োন্মত্ব মহারাষ্্রীয়গণ যেরূপ প্রচণ্ড বিক্রমসহকারে শনৈঃ শনৈঃ জয়লাভ করিতে 
লাগিল, তাহাতে রাজপুতদিগের মনে মহতী ভীতির সঞ্চার হইল। তাহারা সেই ভীতির 

অস্কূশতাড়ন হইতে নিষ্চৃতি লাভ করিবার জন্য পুনর্ধার সকলে একতাশুত্রে সংবন্ধ 
হুইলেন। তাহাদিগের চিরপ্রচলিত প্রথান্সারে উক্ত একতাবন্ধন বৈবাহিক সম্বস্বসত্রদ্ারা 
বন্ধ হুইল। রাণা জগৎসিংহ মারবারের উত্তরাধিকারী বিজয়সিংহের করে আপন 

ছুহিতাকে সমর্পণ করিয়া উক্ত একতা র প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন এবং মারবার ও অম্বরের 
হৃপতিকুলের মধ্যে যে ঘোরতর বিষন্বাদ প্রচলিত ছিল, তাহা দূরীকরণ করিয়া তাঁহাদিগের 

উভয়কে সম্মিলিত করিয়| দিলেন |. উদয়পুরের সতাপ্রাঙ্গনতলে এই একতাবদ্ধন 
সংসাধিত হইল | কিন্তু আমর! যেমন প্রায়ই দেখিতে পাই, এরূপ একতাবন্ধন হইতে 
সাধারণের কোনরূপ উপকার সাধিত হইল না) কেনন! সেই পরম্পরবিষ্থাদী চিরন্তন 
অগণ্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব পুনরুভ্ভূত হইয়া সেই একতাবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া দিল। 
এমন কি যে সময়ে উক্ত সন্ধির বিষয় লইয়! রাজপুতগণের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছিল, 

ক ১৭৩৫ থ্ষ্টাব। 

1 এই সময়ে রাজস্থানের তিন্ন ভিন্ন রাজা, রাজকুমার ও রাজপুরুর়গণ রাণ।কে যে কয়েকখানি গত্র 
প্রেরণ করিয়াছিলেনঃ তৎসমুদায় অতি মনোহর | বিশেষতঃ সেগুলি পাঠ করিলে, রাপাদিগের প্রতি অন্যান্য 

রাজপুতনৃপতির যে, কত দৃঢ় তক্তি ও শ্রদ্ধ! ছিল, তাহ! অতি নুঙ্গররূপে প্রতীত হইতে পারে। আমর! 
প্রয়োজন বোধে সেই কয়েকথানি লিপি নিয়ে নন্্লিবেশিত করিলাম । 

প্রথম পত্র। 
. মারবারের রাজকুমীর বিজয়সিংহের নিকট হইতে ভ্রীতী। ষহারাণ! সমীপে । 

“মহারাণ! প্রঙ্রীজগংসিংহ সমীপে আমার মবিনয় নমম্কার বিদিত হউক। রাবৎ ফেশরীসিংহ ও 
“(বিহীরীদানকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়া এবং একটী শুভ পরিণয়নুত্রে আবদ্ধ হইতে অনুমতি করিয়া 
“আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিয়াছেন । আপনার আদেশ তবদীয় সন্তানের শিক্পোধার্য। আমি 
“আপনার দাস। আপনার সকল আদেশই আমি গালন করিতে শ্বীকৃত। এক্ষণে আমি আগনার সন্তান 

“এবং যতদিন জী্ঘবভ থাকিব, ততদিন আপনারই থাকিব । আমি হদদি প্রকৃত রাজপুত হই, তাহা হইলে 
“আমার মানাপদান ও. সীৰন সরগ সমত্তই আপনার উপর নির্ভর করিবে। বিংশতি সহ রাঠোর আঞ্জি 

“আপনার দাস ছইন। যদি আমি একার অকৃতকার্য হই, তাহা হইলে সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর আমাদিগের 



বিবার ৰা ৪৫৩ 

ভখন তাহাদিগের পূর্বতন একতাবন্ধনের বিষময় ফল প্রত হইয়া রাজপুত সমাজে 
অনৈক্যের বীজবগন করিবার উপক্রম করিতেছিল | স্বন্নকালমধ্যেই ইহার যাথার্থা 
প্রতীত হইবে । 

“শান্তিদান করিবেন। আমার সহিত যুহার শোগিতসম্বদ্ধ আছে, তিনিই আপনার আদেশ অনুপানন 
“করিবেন । এক্ষণে নিবেদন, এই প্তভ পরিণয়ের যে ফল প্রস্থত হইবে, সে রাক্ষসিংহাসন 
“পাইবে; আর বদি কন্ঠ! হয়, এবং ষদি সেই কন্তাকে তুর্কির করে সমর্পণ করি, আমি 
“প্রকৃত রাজপুত নহি। আপনার পরামর্শানুকমে সে একটা উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিত হইবে। এমন কি 
“যদি প্রীভাহোঁজি (্টাহার পিতার উপনাম) অথবা অন্ত কোন মাননীয় ব্যক্তি সেরূপ করিতে অনুরে!ধ করেন, 
“দিশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি তাহাতে মম্মতি দান করিব না। অপরে সন্রতি দান 
“করুক আর নাই করুক) আমিই সম্প্রদানকর্ভা। বৃহস্পতিবায়-_আধাঢী পূর্ণিমা, মন্বৎ ১৭৯১ 
4(থ্ঃ ১৭৩৫-৬) তথা না | 

বিঃ ভ্রঃ--ভজসিংহের পুত কুমার বিজয়সিংহের শুভ বিবাহের উক্ত অনুষ্ঠান পত্র কিষণ বিলাদের 
“প্রশস্ত অঙ্গনতলে রাবৎ কেশরী কর্তৃক সম্পাদিত এবং পাঞ্চোলি লালজি দ্বার! অক্ষরিত হইয়াছিল” 

দ্বিতীয় পত্র। 
বিজ্ঞয়মিংহ নকাশাৎ রাণ! জগংসিংহ সমীপে 1 

“এখানকার সমন্তই মঙ্গল । আপনার অনুগ্রহ ও মিত্রত| চিরকাল সমান রাখিবেন এবং আপনার 

“কুশনসমাচার আমাকে বিজ্ঞাপিত করিবেন। সে দিন আপনি অমূল্য হইবেন। আপনি আমাকে 

“প্রকৃত রাজপুত করিয়! তুলিয়াছেন। সাধ্যমত আপনার দেব! করিতে আমি ক্রটি করিব না। 
“আপনি কুলপতি ; যোগাতানুমারে দকলকে পুরস্কার দান করিয়! থাকেন 7; আপনি প্রতিবেশীগণের রক্ষণ 

“ও পালনবর্থা--শক্রবিনাশন ? বিদুষান্বর, এবং ব্রন্ধার গ্চায় প্রজ্ঞাবান্।--ভ্রিলোকনাথ আপনাকে নুথে 
রক্ষা করুন।--১৩ই আধাঢ়।” .. 

উন 

তৃতীয় পদ্জর। 
রাজ! তক্তসিংহ নকাশাং রাণ! সমীপে 7 

“মহ রাণা শীঞী্গৎসিংহ, ভক্ঞসিংহের নমন্কার জানিবেন। আপনি আমাকে প্রকৃত রাজপুত করিয়। 
“তুলিয়াছেন। এইক্প আচরণ দ্বারা আপনার অনুগ্রহ জগতে বিদিত। আপনি দেখিবেন নাধ্যমত কোন 

“কর্মই সাধন করিতে কখন পরাধুখ হইব না। যে দিন আপনার দর্শনলাত করিব, সেদিন আমার স্থখের 
“মীম! পরিমীম! থাকিবে না। আপনার দহিত সম্মিলিত হইতে হৃদয় নিতাত্ত উৎহৃক হইয়! উঠিয়াছে।-_ 
“১১ই আধা ।” | 

চতুর্থ পত্র। 
পশোবে জয়দিংহ সকাশীৎ রাণা নদীপে )--% 

“শোবে জয়সিংহেয নসন্কার মহারাণ| সমীপে বিজ্ঞাপিত হইল। গ্রদেওয়ানের আদেশান্ুমার়ে আমি 
“আপনার (মারবারেয় অভয়নিংহ) নহিত সৌহার্দানৃত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। হিন্দু অথবা মুসলমান কাহার 
“ন্ঠই আমি তাহা হইতে আর বিচ্ছিন্ন হইব না। এই দদ্বদ্ধপত্জে ঈশ্বয় আমাদিগের উভয্নের মধ্যব্তা 
এবং শ্রীদেওয়ানজি সাক্ষী ।--'ই আঘাঢ়।” | | 
১৫, 

* মহাত্ব। টড এই পত্রকে রাণার প্রতি নির্দিষ্ট বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন বটে, বিস্তু বিশেষ বিবেচনা 
করিয়। দেখিলে এ পত্র অভয়সিংহের প্রতি নির্দিষ্ট বলিয়া প্রতীত হইবে, কেনন! ইহায় মধ্যে এবস্থলে 

“আপনার (অভয়সিংহের) মহিতি সৌহার্দ্সত্রে” নষ্লিবিশিত আছে। এই পদমধ্যস্থ “আপনার' খন 
অতয়সিংহের প্রতি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তখন উত্ত পত্র কি প্রকারে রাখার প্রতি নির্দিষ্ট হইতে পারে ? 



৪৫৪ রাজস্থান। 

মালব হস্তগত করিয়া! ছুর্দম মহারাষ্্ীযগণ তত্প্রদেশ হইতে চৌথ সংগ্রহ করিলে 
বাঁজিরাও সদলে মিবাররাজ্যে উপস্থিত হইলেন । তাঁহার আগমনবার্া শ্রবণ করিয়া 

সমগ্র মিবারভূমি বিষম ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল *। রাণা তাহার সহিত সাক্ষাৎ, 

পঞ্চম পত্র। . 
« আপনার খান রোক। প।ইয়। এবং পাঠ কন্পিয়। হৃথী হইয়াছি। জয়সিংহের ও আমার সম্বদ্ধপত্র 

“আপনার নিকট পৌছিয়া থাকিবে। আপনার আদেশীমুসারে.আমি ভাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছি 

«এবং এই বন্ধুত্ব যে, আমি রক্ষা করিতে পারিব, তদ্বিষয়ে কোন সঙ্গেহ নাই ; কেননা যখন আপনাকে 
«প্রতিভূম্বরূপ নির্দেশ করিয়াছি, তখন এবিষয়ে কিছুমাত্র ব্যতায় হইতে পারে না। এক্ষণে আপনি তাহার 
“যামিগ লউন | পিতা ভ্রাতা, অথব! বন্ধু, যাহার চক্ষে১ই আপনি আমাকে দেখুন; আমি আপনারই । 

“আপনি ছাড়া হইলে, আমি আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতি গোত্র কিছুই গ্রাহা করি না।--৬ই আযাঢ়।'* 

ষ্ঠ পত্র। 
দ্বাখার প্রতি রাজ! অভয় সিংহ । 

এমহায়াজ! অভয়সিংহ মহারাণা জগৎসিংহ সমীপে সবিনয়ে পত্র প্রেরণ করিতেছেন, ভাহার “জরা '(ক) 

€গ্রহণ করিবেন। ঈশ্বর আমাদিগের আবদ্ধ-বন্ধনের সাক্ষী ? যিনি ইহা! ছিন্ন করিবেন, তাহারই যেন অমঙ্গল 

“ঘটে । সুখে ছুঃখে সম্পদ্দে বিপদে আমরা একতাঁবদ্ধ হইয়াছি ; একঙন হইয়া একতাঁবন্ধ থাকিব; 

স্বার্থপরতা ঘেন আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া না দেয়। আপনার সর্দার সকল আমাদিগের সাক্ষী । যিনি 

“প্রকৃত রাজপুত, তিনি কখনই এই সম্বন্ধবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না।”-_৩র! আষাচ, বৃহম্পতিব!র 1 

অভয় নিংহ ও ভক্তসিংহ মারবার-রাজ অজিতসিংহের পুত্র । এই ছুই ভ্রাতার মধ্যে অভয়সিংহ পিতৃ- 

নিংহাসনে আড় হইয়াছিলেন এবং ভক্তসিংহ নাগোর-রাজ্য স্বাধীনভাবে অধিকার করিয়াছিলেন । যে 

বিজয়সিংহের সহিত রাণা জগৎসিংহের কন্যার বিবাহ হইল, তিনি উক্ত ভক্তসিংহেরই তনয়। বিজয়সিংহ 
অবশেষে মারবার-সিংহাননে অভিষিক্ত হয়েন। 

* মহারান্্রীযদিগের আক্রমণকালে রাঁণ! জগৎসিংহ আপন মন্ত্রী বিহারী দাস ্াডেরীরে যে কয়েকখানি 

পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহ! পাঠ করিলে তাহার হৃ্য়ভাব হুম্পষ্টরূপে জানিতে পারা ষায়। সে কয়েক 

থানি পত্রের অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রকটিত হইল। 

প্রথম পঙ্জ। 

“স্বস্তি প্রী।-_-সচিব-প্রবর পাঞ্চোলিজি ! আমার “হর” (খ) জানিবেন। আপনার চিন্তা ুহূর্ের 

“জনও আমাকে ত্যাগ করে না। দাক্ষিপী ব্যাপার সম্বন্ধে আপনি খুব ভাল বন্দোবস্ত করিয়াছেন) কিন্ত 
“যদি সঙ্কট (গ) নিতান্ত অনিবার্ধা হইয়া উঠে ; তাহা হইলে তাহা! যেন দেবল জনপদের দুরে হয়; নিকটে 

যুক্তিযুক্ত নহে । সৈন্যসংখ্যা কমাইয়! দিবেন, ঈশ্বর|শীর্র্ধাদে অর্থের অনাটন হইবে না। গত বৎসরের 
“অনুসারে রামপুরের বন্দোবস্ত করিবেন এবং দৌলতঙিংহকে জানাইবেন যে, এরূপ হুযোগ আর ঘটিবার 
“সম্ভাবনা নাই । রাজমাত। এক্ষণে অনুস্থ । গরারে! ও গজমাণিক উত্তম যুদ্ধ করিয়াছে, এবং হন্দর গজ 

“সহম প্রকার লীলাকৌশল দেখাইয়াছে। (ঘ) আপনার অন্ুপস্থিছ্ি বশতঃ আমি ছুঃখিত হইয়াছি। 
“এক্ষণে শোভারামকে কিরূপ পাঠাইয়। দিব 2 ৬ই আবাঢ় সন্বৎ ১৭৯১ (খৃঃ ১৭৩৫) অবা।” 

(ক) উচ্চের প্রতি নিক্পপদস্থ ব্যক্তি যে সন্্রম প্রদর্শন করেন, তাহাকে রাজপুতগণ “মুজর!' কছে। 

€ে) নিমপদস্থ ব্যক্তির প্রতি টি ব্যক্তি যে সম্ভাষণ প্রদান করিয়। থাকেন, রাজপুতগণ তাহাকে 

“জহর” কহে। 

গে) পেশোয়ার সহিত যুদ্ধ এনকলে নির্দিষ্ট হন্জাছে। . , 
রি (ঘ) রাপ| যে; রাজকার্য্যাপেক্ষ! গজলীলাকে বিশেষ অ।মোদপ্রদ মনে করিতেন, তাহা ইতঃপূর গ্রতীত 
বে।. 



মিবার। ৪৫৫ 

করিতে অনিচ্ছুক হইয়! শালু্ব সর্দার ও আপনাঁর প্রধান মন্ত্রী বিহারীদাসকে দৃতশ্বরূপ প্রেরণ করিলেন। এ দিকে বাজিরাওকে কিরে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাকে কোন্ আসন প্রদান করা যাইবে, তথ্িষয় লইয়। রাজসভামধ্যে মহা বাদাস্থবাদ চ্সিতে লাগিল। 
নানা তর্কবিতর্কের পর অবশেষে স্থিরীক্কত হইল যে, তিনি সিংহাসনের সন্দুখভাগে বনেরা- রাঁজের * সমান আনে উপবেশ্িত হইবেন। তদন্ুসারে বাজিরাও গৃহীত ও সম্মানিত 
হইলেন | অচিরে উতয়দলে একটা সন্ধি সংস্থাপিত হইল। সেই সন্ধি-অন্ুসারে স্থিরীকূত হইল যে, রাপা! তাহাদিগকে একটা নিয়মিত বার্ধিক কর 1 দিবেন। মহারাট্ী়গণ দশ 

| দ্বিতীয় পত্র। | 
“আমার ইহাতে বিশ্বাস হইতেছে না ) তন্ন্ত তাহাদের প্রাপা টাকার তালিকা এবং কতকগুলি সাক্ধী 

“প্রেরণ করিবেন । বান্ধিরাও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । জমির দাওয়। ছাড়া তিনি আমার নিকট 
“হইতে পণ লইয়া! আপনার প্রতিপত্তি বর্ধিত করিবেন। আমার রাজ্যের সহিত গোলমাল আস্ত করিয়াছেন 
“এবং অন্যান্ত রাজাপেক্ষ। তিনি আমার কাছে বিশগুণ বেশী লইবেন )--যদি নিয়মিত হয়, দিতে স্বীকৃত 
“হইতে পারি। গতবর্ধে মূলহর আসিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা কিছুই নয়। বাজিরাও তদপেক্ষা পরাক্রমশালী । 
“ইশ্বর যদি আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কন্নেন, তাহা হইলে তিনি আমার ভূমি লইতে পারিবেন না। আর 
“আর সমস্ত বিষয় দেবী্ট।দের নিকট শ্রবণ করিবেন। 

“বৃহস্পতিবার, ১৭৯২ সম্বৎ। 
“ “হোলী”' উপলক্ষে জগমদদিরে খুব আমোদ হইয়াছিল | কিন্তু লবণ ব্যতিরেকে খাদা কিরূপ 

“হয়? বিহায়ীদাস ব্যতিরেকে উদরপুরই বা কি? 

ৃ তৃতীয় পত্র । 
“আপনার ন্যায় লোক রাজ্যে থাকিতে আমি ইহার স্থায়িত্ববিষয়ে মুহুর্তের জন্তও ভয় করি না। কিন্ত 

“এ দারিদ্র্যের ভামসী ছায়! কি নিমিত্ত? হয়ত, আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আপনি কি দোষ 
“করিয়াছেন, সেই জন্ত উঠিতে বমিতে আমার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে হইতেছে ? ইহার উদ্দেশ্য আর 
“কিছু নহে +--অর্থই সর্বেের্ধ্বা ) উপস্থিত গণ্ডগোল আপনি ভিন্ন আর কেহই দুর করিতে পারিবেন না এবং 

“অগর রূপ প্রতিজ্ঞাও সম্পূর্ণ অনাবগ্যকীয়। আপনি বলিতে পারেন যে, আপনর কাছে কিছুই নাই, তবে 
“কেমন করিয়! আপনি সে সকল গোলষোগ দূর করিতে পারিবেন 2 যদিও আপনি কিছুকালের জন্ত 
“আমার নিকট হইতে দুরে গিয়াছেন। তথাপি গ্রায় সর্বদাই বোঁধ হয় যেন, আপনি আমার নিকটেই 

“আছেন; কিন্তু এক্ষণে যদি আরও নিকটে আসিতে পারেন, তাহ! হইলে বড় ভাল হয়; কেননা তাহা 

“হইলে আমর টাক! যোগাড় করিয়। তুলিতে পারি । গোপন করিতে আপনি বিখ্যাত ; কিন্তু এ পুত্র (ক) 
“আপনার নিকট কিছুই গোপন করে না। হুতরাং আপনার অর্থ সঞ্চয় করা বৃথা; ইহাতে সন্গেহেক্র 
“উদয় হয়। খআপনি বিশ্বস্ত পাত্রে কতকগুলি রত্ব ও তমহৃক পাইবেন, আমার নিকট, সেগুলি লই! 
“আসিবেন। এ সকল গোলযোগ দুর করিবার ইহা ভিন্ন উপায়াস্তর নাই। আপনি জ্ঞানী, আপনাকে আর 
“অধিক কি লিখিব 9. ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়। দেখিবেন এবং জীনিবেন যে, আমি আর দ্বিতীর পত্র 
“লিখিব না11” 

* রাজনিংহের পুত্র ভীমের বংশধর । বাজিরাও ষে আসন প্রাপ্ত হইয়।ছিলেন, তাহ। অবশেষে ব্রিটিব 
শ্রতিনিধিগণের-জন্ত নির্ধারিত হইয়াছিল। 

1 ১,৬**০* টাকা বার্ষিক করম্বরূপ নির্ধারিত হইল। এই টাক! হুলকার, দিন্ধিয়া ও পুয়ারের 
মধো সমান ভাগে বিভক্ত হইল । টার র 

(ক) রাণা ভাহাকে সব্ধদা «পিত।” বলিয়া ডাকিতেন। 

০০ 



৪৫৬ রাজস্থান । 

বৎসর উক্ত সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে নিয়মিত কর লইয়াই স্থির ছিল; কিস্ত আর পারিল 
না! মিবারের সমস্ত রাজস্ব আত্মসাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়1 তাহারা সেই সন্ধিপত্র ছি 
করিয়া ফেলিল। স্ৃতরাং সন্ধিবন্ধন সম্পূর্ণই নিক্ষল হইয়! গেল! 

: চতুর মহারাষ্ীয়ণণ- হুক্ম কুচিভিন্ন ছিত্রে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে যে বিরাট মৃষ্ঠি 
ধারণ করিতেছিল, তাহ! ক্রমশই প্রকাশমান হইতেছে । সে ছিদ্র রাজপুতদ্দিগের 
পরম্পরের অনৈক্য ৭. কিরূপে যে সেই অনৈক্যের বীজ রাজস্থানক্ষেত্রে উপ্ত হইল; তাহ! 
ইতিপূর্বে এক প্রকার বর্ণিত হইয়াছে । এক্ষণে তাহার বিস্তত বিবরণ প্রকটিত হইতে 
চলিল। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাণা অমরসিংহ অন্বর-রাজপুজ জয়সিংহের করে 

আপনার ছুহিতাকে অর্পণ করিবার সময় অন্বররাজকে প্রতিজ্ঞাস্ত্রে আবদ্ধ করিয়া 
লইয়াছিলেন যে, সেই শুভ সশ্মিলনের যে ফলোৎপন্ন হইবে, তাহাকে অগ্রজস্বত্ব। প্রদান 
করিতে হইবে । এক্ষণে সেই পরিণয়ের ফলম্বরূপ মধুসিংহ সমুভূত হইয়াছে । পাষও 
নাদির শাহের সর্ধনাশকর অভিযানের ছুই বসর পরে মহারাজ শোঁবে জয়সিংহ অমর 
ধামে যাত্রা করিলেন। তাহার পরলোকগমনের অব্যবহিত পরেই তদদীয় জ্যেষ্ঠ তনয় 

ঈশ্বরীসিংহ অস্বরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন । কিন্তু একটী বলবৎ সম্প্রদায় অম্বর- 
রাজের পূর্ব প্রতিজ্ঞান্ুসারে রাণার ভাগিনেয় মধুসিংহকে জ্যোষ্ঠত্বে বরণ করিয়! সিংহাসনে 

অভিষেক করিতে উৎসুক হইয়া উঠিল । চিরস্তনী উত্তরাধিকারিত্ব-বিধির ব্যভিচার 
করিয়া কনিষ্ঠ মধুসিংহকে সিংহাসনে অভিষেক করিতে জয়সিংহের আদৌ ইচ্ছা ছিল 
কিনা, তাহা! আমরা ঠিক বলিতে পারি না। তবে মধুসিংহ যে সেই উদ্দেশ্সাধনের 
জন্য লালিত হয়েন নাই, তাহ! সহজেই বুঝিতে পারা যায়; কেননা তাহ! হইলে তিনি 
রাণা সংগ্রামপ্রদত্ত রামপুর জনপদ নিয়মিত সামস্তগ্রথার অন্ুমারে ভূমিবৃত্তি স্বরূপ 

ভোগ করিতেন না। কিন্তু এদিকে অনুজ্ঞা-পত্রে ঠিক ইহার বিপরীত ভাঁব পরিলক্ষিত 

হইয়া থাকে; তথায় তিনি “চিমা” অর্থাৎ যুবরাজের স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহ! 
হউক, এই সকল বিষয় লইয়া কোনরূপ বাদান্বাদ অথবা গণ্ডগোল উত্থাপিত হুইবার 
পুর্ব ঈশ্বরীসিংহ পাঁচ বৎসর শাসনদণ্ড পরিচালন করিলেন । উক্ত সময়ের মধ্যে তিনি 
ছন্বর্য ছুরাণীদিগের * আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ত আপনার সৈন্যসামস্ত লইয়! শতদ্রুর 

গগ কান্দাহার জয় করিবার সময় নাদির শাহ পরাজিত খিলিজীদিগের সহিত আহম্মদ খাঁ আবদালী 
নামক জমৈক আফগানকে বন্দী করিয়াছিল। আফগানস্থানে সাছুজি নামে একটা বংশ আছে ; ততপ্রদেশস্থ 
বাক্তিগণ উক্ত বংশকে অতি পবিত্র বলিয়। জ্ঞান করিয়া! থাকে । আবদালী উক্ত বংশের একটা গোত্র মাত্র । 

আহম্মদ খা আবদালী উত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অতান্ত তেজন্বী ও পরাক্রান্ত। নাদির 

ডাহাকে সাদরে গ্রহণ পূর্বক মুক্তিদাঁন করিয়া তাহাকে একখানি জমিদারী দান করিয়াছিল। নাদির শাহ 

হবজাতীয়গণ কর্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হইলে আহম্মদ খা তদধিকৃত রাঙ্গা অধিকার করিলেন এবং অঠিরকাণ 

মধ্যে ১৭৪৭ খৃষ্টান্বের অটো।বর মাসে কান্দাহার-রাজ্ো স্বাধীন নৃপতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। ইহার 
্ব্নকাল পরেই আহম্মদ খা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন | ঈশখরীসিংহ ইঙারই, আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 

শতদ্রুতীরে গমন করিয়াছিলেন। আহম্মদ থা অবশেষে আগনার আবদলীগোত্রকে গথরাপী” নামে 

পরিবর্তিত করেন। 
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নিবার। ৪৫৭ 

সৈকততৃমে যাত্রা! করিয়াছিলেন । কিন্তু এসমন্ত বিবরণ অন্বর-ইতিহাঁসের সম্বলিত ; 

নুতরাং এস্থলে তত্সমুদাদ়ের অনুদীলন অম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক; অপিচ তাহা হইলে 

মিবারের ধ্ীতিহাসিক ধিবরণাবলির সমন্বযনসাধন ছুরুহ হইবার সম্ভাবনা) সুতরাং - 

আমরা মহাত্মা টড-অবলধিত পদবী অন্থসরণ করিয়া অন্বরের ইতিহাসে যথাস্থানে 
তৎসমুগ্দায় বিবরণ সন্লিবেশ করিব ॥ 0. 

ভাগিনেয় মধুসিংহের স্বার্থসংরক্ষণ করিবার জন্য তীহাকে সঙ্গে লইয়া রাণা সদলে 
ঈশ্বরীসিংহের ষন্খুথীন হইলেন । অচিরে উভয় দলে ভীষণ সংগ্রাম সমারন্ধ হইল। 

কিন্তু শিশোদীয় বীরগণ ঈশ্বরীদিংহকে পরাস্ত করিতে গিয়া অবশেষে আপনারাই 

পরাজিত হইলেন | তাহার কারণ সে যুদ্ধে তাহাদের হৃদয় আদৌ। উৎসাহিত হয় 

নাই। বোধ হয় অন্যায় পক্ষ লমর্থন করা তাহাদিগের বিবেচনাক্স সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ 

বৃলিয়। প্রতীত হওয়াতে তাহার! তদ্বিষয়ে উত্তেজিত হয়েন নাই । রাণার সৈন্যগণ 

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গে চারিদিকে পলায়ন করিল ৷ এরূপ পরাজয়ে রাণা 

নিতান্ত বাধিত হইলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সৈনিকদিগের 

উংসাহ্হীনতাই সেই অবমানকর পরাজয়ের প্রধান কারণ, তখন তিনি নিতান্ত 

দ্ধ হইয়া! উঠিলেন । নিদারুণ ক্রোধবেগ স্বরণ করিতে না পান্লিয়া তিনি 

গিহ্লাটকুলের প্রচণ্ড তরবার একটা সামান্যা বারাঙ্গনার করে স্থাপন পূর্বক অভিতগ্ত 

্ঙ্গোক্রিচ্ছলে বলিলেন প্এরূপ অধঃপতিত অবস্থায় এই অস্ত্র রমীরই ব্যবহার্য ৮ উক্ত 

ব্যঙ্গবচন মিবারভূমির ক্রুত অধঃপতন-কালের সম্পূর্ণ উপযোগী । মিবারবাসিদিগের হয় 

তাহা দৃঢ় অঙ্কিত হইয়াছিল। এমন কি অদ্যাবধি অনেকে তাহা ভূবিতে পারে নাই। 

কোটা ও বুন্দির ছারগণ গতযুদ্ধে রাণীর সহায়ত! করিয়াছিলেন, সেই জন্ত ঈশ্বরী 

সিংহ তীহাদ্িগের তঞ্জপ আচরণের উপযুক্ত পুরস্কার দান করিবার অভিপ্রায়ে আপাজি 

সিন্ধিয়ার সহায়ত গ্রহণ করিয়! তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। হাররাদ সে আক্রমণ 

অদ্ভূত বীরত্বের সহিত প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইলেন। সেই যুদ্ধে আপাজি সিন্ধিয়ার 

একটা হস্ত ছিন্ন হইয়। গিয়াছিল। যাহা! হউক সেই যুদ্ধের যে ফলোদয় হয, তাহাতে 

উভয় পক্ষকেই কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং উভয় নৃপতিই সিন্ধিয়ার 

উদরপূরণার্থে নিয়মিত কর দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অভিতপ্ত রা জগত্সিংহ 

শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য মূলহর রাঁও হুলকারের আহুকুন্য প্রার্থনা 

করিলেন। কথাবার্তা স্থির করিবার সময় তিনি তাঁহার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিলেন 

যে, হুলকাঁর যদি ঈশ্বরীসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাহাকে 

চৌষট্রি লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। যে দিন জগৎসিংহ এই প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর 

করিলেন, সেই দিন রাজস্থানভূমে মহারাহ্ীয়দিগের প্রভৃতা দৃঢ় নিবদ্ধ হইল । 

এতৎসমাচার অচিরে ঈশ্বরীসিংহের কর্ণগোচর হইল। আপনার পদচ্যুতি ও অপমান 

অনিবা্ধ্য জানিয়! হতভাগ্য ঈশ্বরিসিংহ অবশেষে গরলপানে প্রীণত্যাগ করিলেন । 

তদনস্তর মধুসিংহ অ্বর সিংহাদনে আর হইলেন এবং চতুর ছলকাঁর আঁপনার প্রাপ্য 



৪৫৮ রাজন্থান। 

পণপ্রাঙথ হইয়া মহীরাইীয়ের বিজয়-বৈজযন্তী রাবস্থানক্ষেত্রে দৃঢ় মংস্থাপিত করিলেন। 
রাজপুতজাতির : শোচনীয় অধঃপতনের ইহাই মুখ্য কারণ। এই জন্যই শিশোদীয়, 
রাঠোর ও কুশীবহগণ আপনা'দিগের পূর্বপুরুষগণের জলন্ত গৌরবগ্ররিম।' হইতে বঞ্চিত 
হইয়া নিতান্ত দীনহীন দশীয় নিপতিত, হইলেন। এই মময় হইতে তাহাদের অভ্যন্তরে 
যে কঠোর অন্তর্বিবাদ প্রবেশ করিল, তাহা। অচিরে তীহাদের অস্তঃসার ক্ষয় করিয়া! ফেলিল। 
অবশেষে ছু্দান্ত যহারাীয়গণ তীহাদিগের সর্বস্ব অপহরণ করিয়। রাজস্থানকে শ্মশানে 
পরিণত করিল। সেই প্রচণ্ড অন্তর্বিপ্নব ও কঠোর মারাট্া-পীড়নে রাবরপুতগণ অনেকদিন 

নিগীড়িত হইলেন; অবশেষে ১৮১৭ খৃষ্টানদের সন্ধিৃত্রে সংবন্ধ হুইয়। পরম কারুণিক 
ত্রিটিষ কেশরী তাহাদিগকে সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধীর করিলেন। 

অষ্টাদশবর্ষব্যাগী অযোগ্য রাজাশাসনের পর রাগ! জগৎসিংহ সম্বৎ ১৮০৮ (থৃঃ ১৭৫২) 

অব্ধে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তিনি বীরবর বাগারাওলের পবিত্র সিংহাসনের এবং 

শিশোদীয়কুলের সম্পূর্ণ অযোগ্য নরপতি ছিলেন। হস্তীযুদ্ধ দেখিয়! তিনি বৃথা আমোদ 
প্রমোদেই কালহরণ করিতেন *। মহারাহীয়দিগের প্রচণ্ড পরাক্রম প্রতিরোধ করা 

অপেক্ষা তিনি উক্ত প্রকার ক্রীড়াযুদ্ধকেই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়৷ ভান 
করিতেন। কিন্তু এক বিষয়ে তাহার গুণশালিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া! যায়। আঁপন 

পিতৃপুরুষগণের ন্যায় জগৎসিংহ শিল্পশাস্ত্রের উৎকর্ষসাধনার্থে শ্বীয় গ্রজাদিগকে উৎসাহিত 

করিতেন | তিনি উদয়পুরের প্রাসাদকে অনেক পরিমাণে গরিবদ্ধিত করিয়া 

তুলিয়াছিলেন এবং পেশোলার বক্ষবিহারী দ্বীপপুঞ্জের সৌষ্টবসাধনে বিংশতি লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিয়াছিলেন । উপত্যকা-ক্ষেত্রে যে সমুদয় পল্লী দেখিতে গাঁওয়। যায়, তৎসমন্তই তিনি 
প্রতিষ্ঠা করেন। তত্তিন্ন যে সমস্ত আলস্ত ও বিলাসব্যঞ্নক উৎসব-ব্যাপার অন্যাপি 

উদয়পুরে অনুষিত হইয়া থাকে, তংসমূদায়ই রাণা দ্বিতীয় জগৎসিংহ কর্তৃক সর্বপ্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

£ রাণা জগৎনিংহ গাঞ্চোলী বিহারীদাসকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ্রথমখানি পাঠ করি 
ইহার সভাত| সম্যক উপলন্ধ হইবে। 



পঞ্চদশ অধ্যায়। 

রাগ! দ্বিতীয় প্রতাগসিংহ 7-রাণা তীয় রাজসিংহ 744 
এবং করাদান১০ণাকে পাত, করি... বিহার :বিঝেীরদারপণ করুক জন 
অপ-্রতির, নির্বাচন কোটার ভরিয়যিহঞক্মিিযার,. সুহিত অপু-নগৃতিরু.একতাবদ্ধন1__ 

তর নংহ সস ভমক 

ভাহাদিগের...একুতরীতৃত.. মেনাবলের, প্রতি... রাণার . আক্রমণ 3--্াহার..গয়তুর/--সিদধি কর্তীক : 
দিবরাক্রমণ এবং উায়পুরের অবরোধ /--রাণা. কর্তৃক. অমরাদের মনতরীপদে অভিযেক 1 আমনের 
ডেজম্বীত! ./-সিবিযার.লহিত সক্থিবন্ধন /মিদ্িযার প্রস্থান )-মিবারের রাজান্গয় -বিপ্োহী 
ম্দারদিগের..ঝবসরতাস্বীকার ;-গদবার জনপদ ক্তি+-াণার পরহহাি)-রাণা হামিরের 
দিংহাসনারোহণ 7--রাজমাত! ও অমরের মধ্যে বিবাদ +--অমরের মহচ্টরিতর, মৃত্যু ও চরিত্রবিবরণ/_ 
মিবাররাজ্যের ক্ষযপ্রাপ্তি। 

দিন যায়--দিন আইসে কিন্তু যেদিন একবার যায়, সে দিন ত আর ফিরিয়া আইসে 
না। যে শারদীয় পূর্ণ শশধরের মাধুরিময় হাসতে একদ| অসীম আনন্দ উপভোগ 
করিয়াছিলাম, সে শশধরত তাহার পর অনেকবার দেখিয়াছি, অনেকবারত তাহার সেই 

বিমল কৌমুদীরাশি প্রকৃতিকে সেইরূপে তরল রজভধারায় সিঞ্তি করিয়াছে, কিন্তু কৈ, 
সে আননদত ফিরিয়া পাইলাম না? সেই যে, আনন্দ সেই শশধরের অমিয়ময় হাস্তের 
সহিত সেই অনস্তে বিলীন হইয়া গেল, কৈ তাহাত আর ফিরিয়া পাইলাম না? ফিরিয়া 
ষেপাইলাম না, তাহার কারণ আর কিছুই নহে--মেদিন আর ফিরিয়া আসিল না, 
আসিবে কি ?--বলিতে পারি না। কিন্তু জীবন থাকিতে কে জীবনতোধিণী আশাকে 
ত্যাগ করিতে পারে? মানব আশামুদ্ধ। আশাই এ ক্ষণভঙ্গুর জীবন-গ্র্থনের বৃত্তস্বরূগ ) 
একবার মে বৃত্ত ছিন্ন হইলে জীবনকুস্থম অনন্তকালদাগরে চিরকালের জন্য খসিয়া 

পড়িবে। আশা মানবের গ্রধান নিষন্ত্রী। কিন্তু অতাব আশার উৎপাদ্ক। যাহার অভাব 

নাই, তাহার আশা নাই। তাহার জীবন জড়-উৎসাহ্হীন। অভাঁৰ আশার উৎপাদক 

বটে, কিন্ত মেই আশা হইতেই আবার অভাবের প্রত জ্ঞান উৎপাদিত হইয়া থাকে। 
সেই অভাব-্জান হইতেই চেষ্টা, চেষ্টা হইতে উদ্যোগিভা--উদ্যোগিতা। হইতেই সিদ্ধি। 
যেব্যক্জি আশাবিমুঢ়; যে আপনার অভাব বুঝিতে পারে না ১ বুঝিয়াও যে তাহার 

মম্ূ্রণে চেষ্টা করে না, সে কোন অতীষ্টই দাধন করিতে সক্ষম হয় না,তাহার জীবন 

বি্বনাময়। মুরোপ-মহিষী রোম একদিন গড়িয়াছিল; একদিন তাহার বিশ্ববিজমী 
ুত্রদিগের চরণে কঠোর দাসতবশৃঙ্খল দৃনিবন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু মে রোম আবার 

উঠিয়াছে,_উঠিযাছে, কেবল ভাহার জাশামুস পত্রগণের জনস্ত উদ্যোগিতার গ্রভাবে। 

কর্তৃক মিবারাক্রমণ 

৯০০সল লিলি লা 

চন 



৪৬০ রাজস্থান । 

তাহারা আপনাদের প্রন্কৃত অভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, বুঝিয়াছিল যে, তাহার! তখন সে 
ইতালীয় নছে,_ষে ইতালীয়দিগের প্রচণ্প্রভাবে অর্ধ জগৎ একদা কম্পিত হইয়াছিল, 
তাহারা তখন সে ইতালীয় নহে; তাহারা! তখন স্বাধীনতা-চ্যুত,_শক্রপদ-দলিত-_বৈরী- 
নিপীড়িত ) তাহার! তখন প্রচগপ্রতাপান্বিত অস্থীয়ার চরণতলে শৃঙ্ঘলিত দাস! তাহারা 
স্বাধীনতার অভাব বুঝিয়াছিল) বুঝিয়া সেই অতাব' পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল 
শেষে উদ্যোগিতা৷ ও উদ্যমশীলতার সাহায্যে সেই চেষ্টা সফল করিতে সক্ষম হইয়াছে; 
অষ্রীয়া-নিক্ষিপ্ত কঠোর দাসত্ব-শৃঙ্খল থণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া ভূমধাস্থ সাগরের অতল সলিল 
নিক্ষেপ করিয়াছে, জননী জন্মভূমির মন্তকে স্বাধীনতা-রত্বমুকুট আবার পরাইয়! দিয়াছে। 
ইতালী স্বাধীন হইয়াছে; কিন্তু সে স্বাধীনতায় এ স্বাধীনতায় প্রভূত প্রভেদ। সে 
স্বাধীনতার জলম্ত প্রতাপ একদ। অর্দ জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল; কিন্ত এ স্বাধীনতা 
কেবল ইতালী-ময়ী--আন্ন-প্রাকার-বদ্ধা । ইতালীর ভাগ্যগগনে আবার শ্বাধীনতা- 
ু্ধ্য সমুদিত হইয়াছে; কিন্তু এ হূর্ধ্য সে হুরধ্য নহে। 'সেই জন্য বলিতেছি-_যে দিন 
একবার যায়, সেদিন আর ফিরিয়া আইসে না) যে রত্ব একবার যায়, সে রড আর 
ফিরিয়া পাওয়া যায় না। ইহা অবশ্তস্তাবী নৈসর্গিক নিয়ম । এই বিশ্বজনীন নিয়মেরই 
অধীন হইয়া বিশ্বধাত্রী বিশ্ব-মহ্ষী ভারত পতিত হইয়াছে; জগতের মধ্যে হতভাগিনী,হীনা 
দীনা কিস্করীরূপে পরিণত হইয়াছে। রাম গেলেন, লক্ষণ গেলেন,__যামদগ্ল্য গেলেন। 
তাহাদের চিতাভম্ম হইতে কালমাহাম্বে কোটী বৎসর পরে আবার তীম্ম, ড্রোণ, 
ভীমাজ্জুন, কর্ণ কৃষ্ণ, ও জরাসন্ধ প্রভৃতি মহারথগণ জন্ম গ্রহণ করিলেন । আবার যে দিন 

কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরতৃমে-_-আর্য্যগৌরবের বিশাল সমাধিক্ষেত্রে এই সমস্ত মহাবীরগণ 
মহানিদ্রায় শয়ান হইলেন 3 যে দিন বিধাতা অলক্ষ্যে বসিয়। লৌহলেখনী দ্বারা ভারতের 
ভবিতব্যতার কঠোর বিধান ধীরে ধীরে লিপিবদ্ধ করিলেন) সেই দিন ভারতে যে কাল 
নিশার আবির্ভাব হইল; তাহা কালে প্রভাত হইল; -_প্রভাত হুইল) কিন্তু ভারতের 

সেই জলস্ত গৌরবের দিন আর আসিল না। সেই বিশাল সমাধিক্ষেত্র হইতে পুরু, 
চন্ত্রগুপ্ত, অশোক, পৃর্থীরাজ, সমর, সংগ্রাম ও প্রতাপসিংহ ক্রমে ক্রমে উদ্ভুত হইলেন) 
ভারতের জয়গানে,_-একতা, মহা প্রাণতা, আত্মোংসর্গ ও স্বদেশপ্রেমিকতার বিজয়বৈজমন্তী 
করে লইয়া আবার ভারতকে যাতাইয়! তুলিলেন। কিন্তু তাহা ক্ষণ কাল; কালচক্রের 
শনৈঃ শনৈঃ আবর্তনে সেই দিন শীত্র অতীত হইয়া গেল, সেই সঙ্গে ভারতের ভবিতব্য 
লিখন কঠোর রূপে পূর্ণ হইল; ভারত আবার পড়িল; তারতসস্তানদিগের আবার 
অধপেতন হইল )--নিদাকণ,--শোচনীক়-_কঠোরতম অধঃপতন হুইল! শিশোদীয়্ বীর 
প্রতাপসিংহ আর্্যবীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, মহাপ্রাণত! ও আত্মোৎসর্গের জলস্ত আদর্শ 
রাখিয়া পিতৃপুরুষদিগের সেই অনস্তপথ আশ্রয় করিলেন। তীহার নিপতনেই ভারতের 
সেই নিদারুপ,_শোচনীয়--কঠোরতম অধঃপতন হইল! আঞ্ধি ভারত ভীষধতম শ্মশানে 
পরিণত,_নির্থীব, নিষ্পন্দ, জড়ভাবাপন্ন! আঙ্দি সেই অধঃপতন-কাহিনী প্রচার 
করিবায় জন্য--.সেই বিশ্বজনীন নৈসর্গিক নিয়মের সার্থকতা সম্পাদন করিবার জঙ্গ 



মিবার। ৪৬১ 

পুরুধশ্রে্ঠ প্রথম প্রীতাপসিংহের সিংহাসনে অপদার্থ হীনজীবন দ্বিতীয় গ্রতাপসিংহ সমারঢ় 
হইলেন! হায়! জগতে সকলই অস্থির ! 

রাগা দ্বিতীয় প্রতাপসিংহ ১৭৫২ থৃষ্টান্বে মিবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন । 
থে গৌরমন্প পবিত্র নাম ধারণ করিয়া তিনি ভব-রঙ্গভূমে প্রবেশ করিলেন, তাহা শ্রবণ 

ফরিলেই সেই প্রাত্মরণ্য অন্্যাসীশরেক্ট মহাত্মা প্রথম প্রতাঁপসিংহকে মনে গড়ে) 
কিন্ত ইতিহাস তখনই বজগন্ভীরক্ঠে বলিয়া উঠে; "এ প্রতাপসিংহ সেই বীরশ্রেষ্ঠ, 
হ্বজাতিপ্রেমিক গ্রতাপসিংহ নহেম; ইনি অকর্ণণ্য অপদার্থ হীনজীবন দ্বিতীয় প্রতাপসিংহ; 
প্রতাপ” নামের ্বর্গীয্ভাব বিনাশ করিবার জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।» 
ইার রাজত্বকালে বিশেষ কোন বর্ণনীয় ঘটনা সংঘটিত হয় নাই; তবে তিনি যে তিন 

ঘংসর সিংহাসনে সমারূট ছিলেন) মে তিন বৎসর কেবল মহারাষথ্রীয় উৎ্পীড়নে অতীত 
হইয়াছিল। সেই তিন বদরের মধ্যে ছু্র্য মার্াট্টাগণ তিনবার * মিবারভূমি আক্রমণ 
করিয়া হতভাগ্য শিশোদীয়ন্পতির নিকট হইতে পণ ও কর আদায় করিয়াছিল। 
প্রতাপ, অন্বরের রাজ! জয়সিংহের কন্তাকে বিধাহ করেন। সেই কন্তার গর্ভে তাহার 
রাজসিংহ নামে একটী পুত্র প্রহ্ছত হয়েন । উক্ত রাঁজসিংহই তৎসিংহাঁসনে সমারূঢ় 
হইয়াছিলেন। 

যেবীরবর রাঁজসিংহ নির্বাণোধ্ুখ ক্ষত্রিয় বীর্যবহিকে পুনর্বার সন্ধুক্ষিত করিয়! 

তুলিয়াছিলেন, ধাহার প্রচণ্ড প্রতাপ-প্রভাবে একদা ছুর্র্ষ আরঙ্গজীবের সিংহাসন কম্পিত 

হইয়াছিল, আজি তাহার সেই পবিজ্র নাম ধারণ করিয়া! মিবারসিংহাসনে আর একটা 
অপদার্থ নরপতি সমারূট হইলেন । বলা বাহুল্য যে, ইনি সেই মহনীয় নামের সম্পূর্ণ 
অযোগ্য । দ্ধিতীয় রাজসিংহ দর্ধসমেত সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । তদীয় 
শাসনকালে ছৃর্দাস্ত মহারাস্ীয়গণ অন্যুন সাতবার + মিবারভূমি আক্রমণ করিয়াছিল । 

তাহাদিগের হৃশংলাচরণে মিবারের অন্তঃসার এত শূন্ত হইয়া গিয়াছিল, মিবারের নৃপতি 

এত অর্থ হীন হইয়া পড়িয়়্াছিজেন, যে, আপনার পরিণয়-ব্যাপার সংসাধন করিবার জন্ত 

রাণাকে স্বকীয় রাজশ্ব-সচিব জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। 
তিনি রাঠোর রাঁজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন | রাণী দ্বিতীয় রাজসিংহের 
পরলোকগমনের পর মিবারের চিরস্তন উত্তরাধিকারিত্ব নিয়মের মম্ূর্ণ ব্যতিচার হইল। 
তদনস্তর তদীয় পিভৃব্য রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন ।-_সেই পিতৃব্যের নাম অরিসিংহ। 

[ীরসিংই সপ্ঘং ১৮১৮ (খুঃ ১৭৬২) অবো ্বীয় ত্রীতুক্পুজ্রের সিংহাসনে সমারোহণ 

করিলেন।শ্্তিনি অতি ক্রোধনস্বভাব । একেত জগৎসিংছের চপলত্ব এবং দ্বিতীয় 
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* যেতিনজন অধিনায়কের অধীনে মহারাষত্রীয়গণ উক্ত তিনবার মিবারভূমে আপতিত হইয়াছিল, 

তাহাদের নাম. সত্যজি, জনকজি ও রঘুনাথ রাও। | 

1 ১৮১২ সন্বতে, রাজা বাহাছুদ্ন ; ১৮১৩ অক, মুলহর রাও হুলকাঁর ও বেতাল রাও 7 ১৮১৪ অবে 

ব্ণজি বুরতিয়া। ১৮১৬ সন্বত়ে সদাশিব রাও, গোবিন্্ রাও, কাঁপজি যছুন মিবায়েরর জধিপতির দিকট 

হইতে তিনবার পণ আদায় করিয়াছিজ। | সু 



৪৬২ ৃ রাজস্থান । 

প্রতাপ ও রাঁজসিংহের অকর্মণ্যত্ব নিবন্ধন মিবাররাজ্ের অত্যন্ত দীনাবস্থা' ঘটিয়াছিল, 
এক্ষণে তাহার উপর বর্তমান রাণার অদম্য প্রকৃতি এবং উপস্থিত ঘটনাপুগ্জ একত্র 
হইয়! এক মহানর্থের সমুত্তভীবন করিল। সেই মহানর্থ হইতে রাজ্যমধ্যে যে সকল 
বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইল, তাহা অবশেষে ভীষণ বজ্ববূপে মিবারের শিরোদেশে 

পতিত হইয়! মিবারের সর্বনাশ সাধন করিল । ইতিপূর্বে হছুর্দাস্ত মহারাষ্ট্ীয়দিগের 
অত্যাচারে মিবারের আন্তরিক অনেক অনিষ্ট হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাতে 
মিবারের তিল পরিমাণ ভূমিও বিচ্ছিন্ন হয় নাই । পাঁঞ্চোলি মন্ত্রীগণের বহুজ্ঞতা এবং 

সেতারারাজের সুদৃঢ় ভক্তিনিবন্ধন মিবারভূমি এতদিন স্বার্থসংরক্ষণে সমর্থ ছিল; কিন্ত 

যখন রাঁজমধ্যে ভীষণ অন্তর্বিপ্রব প্রজলিত হইয়া প্রজাবর্গের একতা বিনষ্ট করিয়! 
ফেলিল, যখন ছুরস্ত মারাট্রাগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া সেই সমস্ত বিবদমান 
প্রজাবৃন্দের সহায়তা করিতে লাগিল এবং তাহাদিগের চক্ষে ধুলি দিয়া স্থযোগক্রমে 

আপনাদিগের উদর পৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল, তখন রাজ্যের অধঃপতন শনৈঃ শনৈঃ 
নিকটবর্তী হইতে লাগিল । প্রতাপকে পদচ্যুত করিয়া সেই পদে তদীয় পিতৃব্য 
নাথজিকে অভিষেক করিবার জন্য মিবারের সর্দারগণ ক্রমে ক্রমে যে কয়েকবার 

বিদ্রোহানল প্রজ্জালিত করিয়াছিলেন, তাহা নিবারণ করিবার জন্ত দুর্দাস্ত মূলহর রাও 
হুলকার মধ্যস্থস্বরূপ আহৃত হয়েন। মহারাষ্ীয় নীতির অনুসরণ করিয়া চতুর হুলকার 
ইতিপূর্বে মিবারের প্রভূত অংশ হস্তগত করিয়াছিলেন) কিন্তু এক্ষণে সুযোগ পাইয়া 
তিনি আরও অধিক আত্মসাৎ করিতে তৎপর হইলেন । 

শোঁণিত-সন্বন্ধ ও কৃতজ্ঞতাবন্ধন কঠিন বন্ধন বটে; কিন্ত রাজনীতির আবশ্তক হইলে 
সে বন্ধন সক্ম লুতাতত্তর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। সত্য বটে, প্রক্কৃত কৃতজ্ঞতা এজগতে 
নাই 3 কিন্তু তাহ! বলিয়া মহোপকারীর অনিষ্ট সাধন করিয়াই যে, ততকৃত উপকারের 
প্রতিদান করিতে হয়, ইহা ঘানবধর্থের কোন্ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে? যে মধুসিংহকে 
অন্বরের সিংহাসনে অভিষেক করিবার জন্ত রাণ অসীম অর্থব্যয় এবং আত্যন্তিক ত্যাগস্বীকার 

করিলেন, এমন কি ধাহার সেই ত্যাগম্বীকার ও আনুকুল্য ব্যতিরেকে তিনি “রাজা”, বলিয়া 
অভিহিত হইতে পারিতেন না; সেই মধুসিংহ স্বীয় মাতুলকলৃত অসীম মহোপকারের বিষয় 

বিস্থৃত হইয়! পাষাণে হৃদয় বাধিয় মিবারের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ রামপুর জনপদটী মূলহর ভুলকারকে 
অর্পণ করিলেন* । ছুদ্ধির্য বাজিরাও মিবারের প্রতি যে পণ স্থাপন করেন, তাহার আদায়ের 

ভার ছুলকারের করে অর্পিত হইয়াছিল কিন্তু যে সকল নিয়মের অনুসারে রাণা সেই 

নির্ধারিত কর প্রদান করিতে বাধ্য ছিলেন, তাহা মাহাঁট্রাগণ ভঙ্গ করিয়াছিল ) 1 সৃতরাং 
পাপা পপ পিপশপীিপিপিশশিিপসিত পীতাহা শি পাশ পপি পাপা পপ পিপিপি পাশ শাপলা নিত ০০ ৮ পপ পপপাপিপসপপী পপ াপশিপিশিপিলাপাশাপাশি পি 

* সম্বৎ ১৮০৮ (ৃং ১৭৫২) অন্দে এই ব্যাপার সংসাধিত হয়। ইহার পর রামপুর জমিদারীর কোণ 
কোন অংশ মিবারের অন্তর্গত ছিল। রামপুর সম্বন্ধে অনেক কথা ইতিপূর্ব্বে বল! হইয়াছে । (“রাজস্থান 

১৩০ ও ৪১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) 
৭ বাঁজিরাওয়ের সহি যে সন্ধিপত্ত হ্রিরীকৃত হয়, তাহাতে উক্ত ছিল যে, মহারাধরীয়গণ আর মিবার 

রাজো আপতিত হইবে না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগকে আক্রমর্শকরিতে দেপিয় রাখা দে সন্ধিপত্ঞ ব্য 
বলিয়। স্থির করিলেন। 



মিরার । স্ব 

রাণা সে করভার হইতে আপনাকে নিমুক্ত মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেক টাঁকাঁ 
বাকী পড়িয়া যাঁয়। সেই বকেয়া খাজনা এবং চম্বলনদের উপরিভীগস্থ কতিপয় জনপদের 
কর আদায় করিবার ভাগ ৬৯ রাও হুলকারসসৈস্ে 'মিবারভূমি আক্রমণ 

করিলেন। ইতিপূর্বে তিনি এততসক্ীদ্ধে রাগাকে অনেক"ভীতিব্যঞ্তক পত্র লিখিয়াছিলেন, 
কিন্ত এক্ষণে মিবারের বর্তমান 'অন্তরবিপ্রবের ন্থুষোগ পাইয়া সনে মিবারভুমে 
উপস্থিত হইয়া রাজধানী অবরোধ করিবার উদ্যোগ করিতে লাঁগিযন। তখন রাণ! 
আত্মরক্ষার উপায়ান্তর ন! দেখিয়া অবশেষে একান্ন লক্ষ টাকা * প্রদান পূর্বক তাহাকে 

নিবর্তিত করিতে সক্ষম হইলেন । একে মিবারের অস্তঃসার শূন্ত হইয়! গিয়াছিল, তাহাতে 
আবার এই বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিতে উক্ত রাঁজ্যের যে নিতাস্ত দীনদশা সংঘটিত 

হইয়াছিল, তাহ। সহঙ্গেই অনুমান করা যাইতে পারে। উক্ত বৎসর 1 আবার একটী ভয়ানক 
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া মিবারের সমস্ত শোণিত নিঃশেষে শোষণ করিতে আরম্ভ করিল। 

ভয়াবহ অন্নকষ্টের সময় দ্রব্জাত এত ছুর্ম,ল্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, ময়দা ও তেঁতুলের 
সমান মূল্য হইয়াছিল। এই ভীষণ ছুর্তিক্ষ প্রশমিত হইবার চারি বৎসর পরে মিবাররাজ্যে 
এক ঘোরতর অন্তর্বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। সেই অনর্থকর গৃহবিবাদে মিবারের প্রজাবর্স 
এত হীনবল হইয়া! পড়িয়াছিল যে, তাহাবা মারহাট্রা দস্থ্যদিগের আক্রমণ হইতে 

আপনাদিগের ধনসম্পন্তি রক্ষা করিতে কচিৎ সক্ষম হইয়াছিল । এইরূপ শোঁচনীয় 

অবস্থায় পতিত হইয়া! মিবারবাঁসিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর দস্থ্ুপীড়ন সহ্ করিয়। 

রহিল! পরিশেষে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে অনুগ্রহবান্ ব্িটিষসিংহ তাহাদিগের দগ্ধহদয়ে শাস্তিবারি 
সেচন করিয়া তাহাদিগকে আপন আশ্রয়চ্ছত্রের স্নিগ্ধ ছায়াতলে স্থান দান করিলেন। 

সদ্দারগণের বিদ্রোহাঁচরণের প্রক্কত কারণ কেহই অদ্যাবধি জানিতে পারে নাই, 
বোধ হয় তাহ চিরকালই গুঢ় থাকিবে,। কেননা এতৎ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন 
ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। তেজন্বী রাজপুতগণ আপনাদিগের নৃপতিকে 

মহারা্ীয়দিগের উৎপীড়ন প্রতিরোধ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ দেখিয়া তাহাকে পদচ্যুত 

করিতে চেষ্টা করিয়াছিল । কেহ কেহ অনুমান করেন, মিবারের প্রতিদন্দী সামন্ত সক্প্রদায় 

সমূহের ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা নিবন্ধন উক্তরূপ অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল। কথিত আছে, রাণা 
অরিসিংহ স্বীয় ভ্রাতুপুন্র রাজনিংকে অন্যায় উপায়ে নিধন করিয়! রাজসিংহাসন হপ্তগত 

করিয়াছিলেন | বহুকীলপ্রচলিত গল্প সমূহ পাঠ করিলে যদিচ রাণাঁর চরিত্রবিষরে 

বিষম সন্দেছ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, তথাপি কোথায়ও এমন একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না 
দ্বার! সেই সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইতে পারে । মিবারের চিরন্তনী উত্তরাধিকারিত্ব বিধির 
ব্যতিচার হইলে ততপ্রদেশে নানা প্রকার অনর্থ ও অমঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে । অপিচ 

____..__ _ঁলঁর্লা 
০০ 

* হুলকার অন্তলা পর্যন্ত অগ্রপর হইয্লাছিলেন ; তথায় কোরাবারের অঞ্জ্নসিংহ এবং রাখার ধাই 
তাই” গণ ভাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একাই লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন । 

1 সন্বৎ ১৮২৯ (খুঃ ১৭৬৪) ভা । 



৪৬৪ রাজস্থান ।- 

মিবারের রাঁজসিংহাঁসন অধিকার করিবার কোন ক্ষমতা ও অধিকার অরিসিংহের ছিল ন!। 

তিনি দীর্ঘকাল শিশোদীয়কুলের ষোড়শ সর্দারগণের নিয় 'আমনে স্থান অধিকার করিয়া 
আসিয়াছেন এবং শিশোদীয়কুলের রাজপুত্র বলিয়া বাৎসরিক ত্রিংশংসহশ্র টাকার 
একখানি তৃমিবৃত্তি ভোগ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ মর্দীরগণের অস্তভূক্ি ছিলেন। যে সর্দারগণ 
এতধিন তাহা অপেক্ষা! উচ্চতর সম্মান সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, আজি কি তাহারা 
তাহার নিকট মস্তক অবনত করিবেন ? আজি কি তাহারা তাহাকে রাজ! বলিয়। স্বীকার 

করিয়া রাজযোগ্য সন্মান সন্রম প্রদান করিবেন 1_-কখনই নহে। তাহার দেই অবৈধ 
রাজ্যাধিকার নিবন্ধন অধিকাংশ সর্দার তাহাকে ঘ্বণ। করিতে লাগিলেন । বিশেষতঃ 

তাহার। তাহার সহিত একত্রে দীর্ঘকাল যাঁপন করিয়া আসিয়াছে, এবং দীর্ঘকালের 

ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাহার চরিত্রের অতি হৃক্ষষ পরমাণু পর্য্যস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। 

দেখিয়া জানিয়াছে যে, অরিদিংহ অত্যন্ত রূঢ়স্বভাব; বিশেষতঃ তাঁহীতে রাঁজযোগ্য 

কোন গুণই নাই। তাহার চরিত্রের গৃঢ়তম অংশ পর্যন্ত জানিতে পারাতে তাহারা 
তাহাকে অন্তরের সহিত ঘ্বণা করিতে লাগিল এবং অণুমাত্র সম্মান ও সন্ত্রম 

প্রদর্শন করিল না । তীয় কঠোর প্রকৃতি অচিরে মিবারের প্রধান সর্দার সত্রিপতিকে 

বিচ্ছিন্ন করিয়! দিল * | যে মহান্ভব ঝাল! সর্দার হলদিথাটের ভীষণ সমরক্ষেত্রে নিঃসহায় 
প্রতাপের জীবন রক্ষা করিয়া শিশোদীয়কুলের অনস্ত কৃতজ্ঞতা পাইবার যোগ্যতা৷ লাভ 
করিয়াছিলেন, আজি রাঁজাঁধম অরিসিংহের কঠোর আচারণ তাহাকে সেই শিশোদীয়কুল 
হুইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। এদিকে দেবগড়-পতি যশোবস্তসিংহের প্রতি মর্মভেদী 
শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করাতে রাঁণা চিরকালের জন্ত তাহার বিদ্বেষভাজন হইয়া! রহিলেন। 
যশোবস্তসিংহ, তেক্স্বী চণ্ডের বংশে সমুস্ূত হইয়াছেন। সুতরাং সেই ব্যঙ্গোক্তির 
উপযুক্ত প্রতিফল দান করিতে তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত ছিলেন না। 

* উত্ত ঝালাপতি রাণার তদানীস্তন মন্ত্রীকে স্বহস্তে যে একথানি পত্র লিখিয়াছিলেন, মহাত্ব! টড সাহেব 

তাহা পাইয়াছিলেন । সেই পত্রের অবিকল অনুবাদ নিয়ে প্রকটিত হইল । | 

যশোবস্ত রাও পাঞ্চোলির প্রতি রাজ রণ রঘুদেব। 
“আপনার পত্র পাইয়াছি। বালাকাঁদ হইতে আপনি লামার বছধুন্বর্ূপ রহিয়াছেন এবং আজন্ন 

«“সমান্তাবে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখিয়। আমিয়াছেন ; কারণ আমি রাণাঁ-কুলেয় তত্ত লৌককেই হৃদয়ের 

“সহিত ভাল বাসি। আপনার নিকট আমি কিছুই গোপন করি না; সেইজন্ত অদ্য লিখিতেছি যে, 

“কাজ করিতে আর আমার ইচ্ছা! নাই । আগামী আষাঢ় মানে আমি গয়াধামে (ক) যাত্রা করিতে মনন্থ 
“করিয়াছি । রাণাকে ঘখন আমি এই কথ] বলিলাম, তিনি গ্লেব করিয়া উত্তর করিলেন “তুমি স্বারকা (খ) 

“যাইতে পার ।” যদ্যপি আমি থাকি, তাহা হইলে রাণা! আমার ভূমিসম্পত্তির পল্লীগুলিকে জৈওজির 
“সময়ের মত পুনরুদ্ধার করিয়া দিবেদ। আমার পিতৃপুরুষগণ রাপাদিগের উপযুক্ত, পরিচর্যা করিয়া 
“গিয়াছেন 7. এবং আমিও চতুর্দশবর্ধ বয়স হইতে সেইরূপ করিয়া আসিয়।ছি। এক্ষণে আমি অপক্ত। 
এযদাপি আমাকে অনুগ্রহ করিতে দরবারের ইচ্ছা! হয়, তাহ! হইলে এই উপযুক্ত সময়।” 

(ক) রাঙ্গপুতগণ গয়াঁধাষকে উপযুক্ত তীর্ঘ9্বান বলিয়! গর্ণন! করিয়! খাকেন। 
(৭) রাজপুতদিগের মতে দ্বারক! ধর্দভীর' ও যুদ্ধাক্ষম ব্যক্তিদিগের তীর্ঘতৃমি | 



মিবার। ৪৬৫ 

অবমানিত ও বিদ্বেষভাবাপনগ সর্দীরগণ অরিসিংহকে পদচ্যুত করি, 'জন্ত একটী 
চ্রান্ত করিলেন এবং রতনসিংহ নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাজসিংহের প্রত উত্তর! ধিকারী 
বলিয়া ঘোষণা করিয়া 'দিলেন। তাহারা এই বলিয়! প্রচার করিতে লাগিলেন যে, 
রতনসিংহ রাজনিং হের ও্রসে গোগুও| সার্দীরের ছুহিতাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ৰ 

এ বাক্য সত্য কি মিথ্যা। অদ্যাবধি '্তাহার নিয়াকরণ হয় নাই,__হুইবে কি না তাহাও 
বলিতে পারা যাঁয় না । যাহা হউক, অসন্ষ্ট ও রোষপরিতণ্ড সার্দীরগণ সেই রতনসিংহকে 
আপনাদিগের বিবাদের মধ্যবিদ্ম্বরূপ করিয়! বিপ্লববহি গ্রজালিত করিয়৷ তুলিতে 

খিতে...দেখিতে মিবারের যোড়শ শ্রেষ্ঠ সর্দারের. মধ্যে অধিকাংশই 
রতনসিংহ্থের দলের পুষ্টদাধন করিল । কেবল পীঁচজন মাত্র * রাগার পক্ষদমর্থন 

করিয়া রহিলেন । ইহাদের মধ্যে শালুদ্বামর্দার সর্বপ্রথম অপ-নৃপতি রতনমিংহের 
দলে নিবিষ্ট হইয়াছিল্নে) কিন্তু সে পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অল্পকাল পরেই রাণার পক্ষ 
আশ্রয় করিলেন | যে উচ্চতম রাজভক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, চণ্ডের বংশধরগণ 
শিশোদীয়কুলের অন্ত আপনাদিগের জীবন পর্যন্ত উতৎর্গ করিতে কুষ্িত হইতেন না, 

বৃদ্ধ শালুম্ব পতি অন্য যেই রান্ভক্তির অনুরোধে রাণার পক্ষ অবলম্বন করিলেন ন1। 
এ+ দুদ বসল তিনি প্রতৃত্বপ্রিয়'; মনে করিয়াছিলেন 

যে, বিদ্রোহী পক্ষ সমর্থন করিলে বিশেষ প্রভূত্ব পরিচালন করিতে পাইবেন + কিন্তু 

তাহার প্রতিষ্ন্দী শক্তাবৎদিগের সুদক্ষতার টা 1 আধিপত্য নিষস্ত্রিত করা তাহার 
পক্ষে অসাধ্য বলিয়া! গ্রতীত হওয়াতে অবশেষে তিনি সে পক্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 

হইয়াছিলেন। 
দিপ্রাগোত্রসম্তৃতু বসত্ত পানামা জনৈক. ব্যক্তি অপ-হ্পতির..প্রধানামাত্য ৪ $8-:57751 চপ? 

সমর-কেশরী সমরসিংহের সহিত মিবারে। আগমন করিয়াছিলেন: | তর্কে তিনি 

ভারতের শেষ হিন্দুরাজ চক্রবর্তী মহারাজ পূ্ীরাজের সভায় একটা উচ্চপদে. সমারচ 
ছিলেন। এই সকল সর্দারগণের সহিত “ফিতুরী” 1 কমলমীর অধিকার করিলেন এবং 
তথায় তাহাদিগ কর্তৃক ঘথাবিধি অভিষিক্ত হইয়া! “মিবারের রাপা” বলিয়া 

রাজনিয়মাবলীতে স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন । রাজনৈতিক প্রন্কৃত মূলতত্বের প্রতি 

অবহেল! করিয়া অপ-নৃপতির সর্দারগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অবশেষে যে জঘস্তোপায় অবলম্বন 

করিল, তাহাতে মিবারের অধঃপতন ক্রুত সংসাধিত হইল |. তাহারা অনন্যোপায় 
হইয়া পরিশেষে সিষ্বিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিল এবং অরিসিং ংহের তির পণস্বরূপ 
এক ক্রোর পঁচিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে সম্মত হইল। 
শানু বিভোতি আত 2ানোর ও বেদনোরের সর্দারগণ। 
শে ১ লাশ বৈদলা, কোতারিও, এবং কামোরের 

সর্দারগণ অপ-নৃপতির পক্ষন্থ সর্দারগণের মধো বিশেষ পরাক্রান্ত। 

$ হিন্দি “ফিতুরী”' এবং ইংরাজি “শ্রটেওর+? মিন শের শিক “অপ- বৃপতি' শব্দ 

সন্তলিত হইল। র 



৪৬৬ রাজস্থান। 

মিবারের এই তীষণ অন্তর্বিপ্রবকালে একজন প্রচণ্ড রাজপুতবীর রাজস্থানের রঙ্গতূমে 

অবতীর্ণ হইলেন তাহার নার্মৃদলিমসিংহ) জলিমসিংহ রাজস্থান-কষেত্রে_-বিশেষত: 
মিবারভূমে যে অদ্ভূত ব্যাপার অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা! শ্রবণ করিলে কেহই সেই 
রাজপুতবীরের বীরত্ব, মহত্ব, তেজস্িতা ও রাজনীতিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়! 

থাকিতে পারিবে না । মিবারক্ষেত্রেই তাহার স্থতীক্ষ রাজনীতিজ্ঞতার প্রথম বিক্ক,রণ 

হয়। যদিও এস্কলে তাহার জীবনী আলোচন। সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ) তথাপি মিবারের 
রঙ্গতূমে তিনি যে সকল মহৎ কার্ধযের অভিনয় করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের সহিত তাহার 

জীবনী এরূপ নিবিড় বিমিশ্রিত, যে, তৎসমুদীয়ের বর্ণন করিবার পুর্বে তত সম্বন্ধ 

দুই চারিটা কথা লেখা সম্পূর্ণ আবশ্তকীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। মধুসিংহকে অধ্বরের 
সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্ত ঈশ্বরীসিংহের সহিত রাঁণা! জগৎসিংহের যে ভীষণ 

সংঘর্ষ সমুডভূত হয়; তাহাই জলিমসিংহের ভাবী মহনীয় চরিত্রের দ্বার উন্মোচন করিয়া 
দেয়। সেই সময়ে তদদীয় জনক কোটার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। প্রতিশোধ 
প্রদান করিবার জন্য ঈশ্বরীসিংহ সিদ্ধিয়ার সহিত একত্রিত হইয়া যৎকালে কোটারাজ্য 
আক্রমণ করিলেন, তখন জলিম তও্প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন ৷ সেই সময়ে 
মহারাস্্ীয় সেনাপতিদিগের সহিত তাহার প্রথম আলাপসম্ভাষণ হয়। সেই আলাপ 

হইতে তিনি মহারাথ্ীয়দিগের নীতিকৌশল উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন এবং 

সেই নীতির অন্ুসারেই তাহার জীবনের পঞ্চাশৎ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। 
আপনার রাজার অনুগ্রহ হারাইয়া জলিমসিংহ কোটা! হইতে দূরীক্কৃত হইলেন; অবশেষে 
আশ্রয়লাভার্থে রাণার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহার জ্ঞানবুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতার 
পরিচয় পাইয়! রাণ! তাঁহাকে আপন সর্দারশ্রেণীর মধ্যে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং 
পরাজরণ” উপাধির সহিত তাঁহাকে ছত্রখৈরীর ভূমিসম্পত্তি প্রদান করিলেন । জলিমেরই 
পরামর্শাহুসারে মাহাঁট্রা সেনাপতি রঘু পৈগাওয়ালা, এবং দৌলা মিয়া স্বত্ব সেনাদল 

ঈ94৫/১০/ক৮িকউদিব ও 

সমভিব্যাহারে মিবারে উপস্থিত হইলেন এদিকে রাঁণা প্রাচীন পাঞ্চোলীদিগকে মন্তিত 

হইতে দুরীকৃত করিয়া উগ্রজি..মেষ্নুঘু নামক জনৈক ব্যক্তির হস্তে কাধ্যভার সমস্তই 
অর্পণ করিলেন। এই সময়ে (সন্বৎ ১৮২৪ থুঃ অঃ ১৭৬৮) মধাজি সিন্ধিয়া উজীননগরে 

অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহার সহায়তা! প্রাপ্ত হইবার আশায় মিবারের প্রতিদবন্দ 
স্দারগণ ততপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সর্বপ্রথম রতুনসিং 

উপস্থিত হইয়াই তিনি সি্ধিয়ার সহিত কথাবার্তা ঠিক করিয়া শিপ্রার তীরভূমে শিবির 
স্থাপন পূর্বক অবস্থিত ছিলেন। সুতরাং রাণা অরিসিংহের আড়ম্বর সমস্তই নিক্ষণ 

হইয়া গেল। 
_. ব্বাণা অরিসিংহ মাধাজি দিদ্ধিয়ার সাহাষ্য ন| পাইয়! অবশেষে আপনারই সেনাদল 
লইয়া অপনৃপতির সেই সমবেত বল প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন । শালুম্ব। 
সর্দার, শাপুর ও বুনেরার রাজদ্বয়, এবং জলিমসিংহ 3৪ মহারাষ্ট্রীয় সৈশ্তগণ রাণার সেই 

সেনাদলের অধিনেতৃত্বে ও সহায়তায় কার্্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । ইহারা সকলে 



মিবার। ৪৬৭ 

একত্রিত হইয়া 'মাধাজির একীভূত সেনাকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলেন। দেখিতে 
দেখিতে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাণীর সেনাদল অদম্য বীরত্বের সহিত 
শক্রসেন! মধিত ও বিত্রাসিত করিতে করিতে ক্রমশঃ প্রচ গিরিতরঙ্িণীর গ্ঠায় অগ্রসর 

হইতে লাগিল। মাঁধাজি ও অপ-নৃপতি সে বল প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া পরাজিত, 
অবমানিত ও বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উজ্জয়িনীর দ্বারভাগে পলায়ন করিলেন। তথায় 
আবার নব বল সংগ্রহ করিয়া স্বশ্কালের মধ্যেই তাহারা আপনাদের অপমান ও পরাজয়ের 

প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজপুতসেনাকে পুনরাক্রমণ করিলেন। বিজয়ী রাঁজপুতগণ 

বিজ়মদে মত্ত হইয়| একবার ভাবিয়া দেখে নাই যে, দূ্র্য মাঁধাজি তাহাদিগকে অল্পে 

ছাড়িয়া দিবে না। স্থতরাং তাহার! নিশ্চিন্ত মনে শক্রশিবির লুঠন করিত্েছিল। এক 

এক দল এক এক দিকে গমন করিয়! লুন কার্যে ব্যাপৃত) এমন সময়ে মাধাজির 
রতৃধ্য ভীমগন্ভীর নাদে গর্জিয়া উঠিল। রাজপুতগণ ক্ষণতরে বিস্িত ও চমকিত হইল) 
কিন্ত পর মুহূর্তেই আপনাদিগের বর্তমান অবস্থা বুঝিতে পারিল) বুঝিতে পারিল যে, 
এবার আর শক্রকুল কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না । রাণার সেনাদল স্ুশৃঙ্খলভাবে 
উপযুক্ত স্থানে দণ্ডায়মান হইতে না হইতেই মাধাঁজি ভীষণ বলসহকারে তাহাদিগের 

উপর আপতিত হইলেন । তাহার সেই ভীষণ বল সহ করিতে ন! পারিয়া শালুষ্ব), 
শাপুর ও বুনেরার আধিপতিগণ রক্ষেত্রে পতিত হইলেন এবং সহকারী দৌলা মিয়া, 
নীরবরের পদছাত নৃপতি রাজা মান এবং স্রির উত্তরাধিকারী কল্যাণরাজ ঘোরতর 
আহত হইলেন। জলিমসিংহও বিষম আহত, কিন্তু তাহার ঘোটক রণক্ষেত্রে পতিত 
হওয়াতে বাহনাভাবে তিনি রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে পারিলেন ন!। স্থতরাং 
শক্রকুল তাহাকে বন্দী করিল) বন্দী করিল বটে, কিন্ত তাহারা তাহাকে, বন্দীর ন্যায় 

ব্যবহার করিল না। ত্রান্বকজি নামা-:জ্নৈক.সদাশয় মহানাহীয় তাহাকে অতি ত্র ও 
সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন । এই ত্র্যম্বকজিই প্রসিদ্ধ অস্বজির জন্মদাতা । পরাজিত ও 

অবমানিত রাজপুতগণ উদয়পুরে গলাইয়া আমিল। এদিকে অপনৃপতির পক্ষ তন্নগর 

আক্রমণ এবং রত্বুকে তত্রত্য সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্ঠ সিদ্ধিয়াকে উত্তেজিত 

করিতে লাগিল। বিজী মহারাষ্ট্রপতি কিয়ংকাল পরে একটা বিশাল সেনাদল লইয়া 
গিরিবন্মের অভ্যন্তরে গ্রবেশপুর্বক উদয়পুর অবরোধ করিলেন। রাণা হতাশ হইলেন। 

তাহার সহায় নাই-_সম্বল নাই । যে কতিগয় সাহসিক বীর তাহার পক্ষে সংস্থিত ছিলেন; 

তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই শিপ্রাভীরে পতিত হইয়াছেন । এক্ষণে তিনি কি 

করিবেন 1_-কি প্রকারে সেই ছুর্ধ মহারাীযবীরের গ্রাম হইতে উদয়পুর ও আপনার 
্বর্ংরক্ষণ করিবেন ?__একমাত্র শানুন্ীর ভীমসিংহ তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত যোদ্ধা ঠ 
এক্ষণে তিনি তাহারই হস্তে নগররক্ষার তার অর্পণ করিলেন। যে শানুঘাপতি গত 
উচ্ছয়িনী যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ভীমসিংহ তাহার পি্ৃব্য ও উত্তরাধিকারী । 

এক্ষণে তিনি রাখা কর্তৃক সৈন্ঘাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া! বীরবর জয়মন্লের বংশধর রাঠোর 
বেদনোরপতির সহিত এই সঙ্কটকালে নগর ও নৃপতিকে রক্ষা করিতে ভীষণ কাধ্যক্ষে্র 



৪৬৮ রাজন্থান। 

অবতীর্ণ হইলেন । কিন্ত শুধু একটা মহাপুরুষের কঠোর উদ্যোগ ও অধ্যবসায় হইতে 
মকলদিক রক্ষা হইল দেই মহাপুরুষের নাম-৫₹অমর্চ'দ 81518 | এ 

অমরঠাদ বারোক়! বণিককুলে জন্মগ্রহণ ক 11 
অস্তিত্বে নিষুক্ত ছিলেন । তহার থা ক্ষ ও পরী সচিব কচিং জগতে ছুই চারি জন 
সমুভূত হইয়াছেন। স্বর্গীয় রাপার শাসনকালে মিধারে যে সমস্ত মহানর৫থ সংঘটিত 
হইয়াছিল, সেই সমস্ত অনর্থরাশি অমরটাদ ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি দূর করিতে পারিতেন 
কিনা সন্দেহ। বস্ততঃ তিনি মিবারের একটা স্তস্তস্বরূপ ছিলেন। এক্ষণে অরিসিংহের 
রাজত্বকালে মিবারের ঘোরতর অন্তর্বিবাদ সময়ে অমরষ্টঁদ আপন পদ হইতে ক্চ্িত 
হইলেন। যে.দিন তিনি পদচাত হইলেন, সেই দিন হইতে মিবারের অনর্থরাশি ক্রমশঃ 
ঘনীভূত হইতে লাগিল; দেই দিন হইতে অসংখ্য বিপদ চারিদিক হইতে উদ্ধৃত হইয় 
মিবারকে আচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিল। সর্দীরগণের সহিত বিবাদ, যহারাসীয়ের 
উত্পীড়ন, তাহার উপর আবার অরিসিংহের তীব্র ও রূঢ় আচরণ) এই সকল অনর্থ 
ক্রমশঃ একত্রিত হইয় উঠিল। . এই সকল অনর্থের ক্রমশঃ বৃদ্ধিকাঁলে অমরচাঁদ নিশ্চয় 
জানিয়াছিলেন, ষে, তাহার পদপ্রাপ্তির আর আশা নাই। অমরটাদ স্বভাবতঃ প্রচণ্ড 
এবং অরিসিংহের স্তায় অদম্যগ্রকৃত্বি। বর্তমান সমালোচ্য কাল পর্য্যত্ত দশ বৎসর 

অতীত হুইল, তিনি কার্য হইতে ব্ছ্যুত হইয়াছেন | এই দশ বৎসরের মধ্যে 
মিবাররাজ্যের প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছে । ষে সমস্ত সর্দারগণ অরিসিংহের পক্ষ 
পরিত্যাগ করিয়া রতনসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাদিগের স্থলে বেতনতোগী 

সৈন্ধবী সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছে । এ সমস্ত সৈন্ধবী পূর্বোক্ত সর্দারদিগের হস্তচ্যুত 
ভূমি সকলের উপর অধিষ্ঠিত হুইয়। রাজ্যমধ্যে চির অসস্তোষের বীজ বপন করিয়াছে। 
ইহাতে মিবারের যাহ! কিছু বিক্রম, যাহ! কিছু তেজন্থিতা ছিল, তৎসমস্তই নষ্ট হইয়া 

গিয়াছে। সেই অসন্তোষের নিবিড় ছায়া এতদূর বিসারিত হুইয়! পড়িয়াছিল যে, 
যেসমস্ত সর্দার রতনসিংহের পক্ষও সমর্থন করেন নাই, তীহারা নিঃসম্পর্কের ন্যায় 

আপনাপন ছুর্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়! গম্ভীর ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এইরূপে 
রাণার আশ! ভরসা অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তীহার পক্ষ অনেকাংশে 

হীন হইয়! পড়িয়াছিল। মিবারের উক্ত সঙ্কটকালে দৈববশতঃ অমরটাদ কার্য্যক্ষেত্রে 
পুনরানীত হইলেন। উদয়পুরের রক্ষণোপযোগী প্রাকার বা পরিখা কিছুই ছিল না। 
উহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একলিক্গগড় নামে একটা উচ্চ শৈলকূট ছিল। ধরিতে গেলে ইহাই 
উদয়পুরের প্রধান দ্বারদ্বরূপ। সুতরাং ইহাকে প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং কামান 

দ্বার! সজ্জিত করিলে উদয়পুর রক্ষা! হইবে ভাবিয়া, রাণ। তৎকাধ্যে মনোনিবেশ করেন। 
কিন্ত একলিঙ্গগড় অত্যন্ত ছুরারোহ ও অসম হওয়াতে রাপার সমস্ত কলকৌশল বিফল 

হইয়া যায়। একদা রাপা স্বয়ং তাহা পর্যবেক্ষণ করিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, 
এমন সময়ে অমরচাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার অসক্যোষ দুরীকরণ 

করিবার জন্ত রাণা আপনার জ্টী স্বীকার করিয়া সুমিষ্ট আলাপনে তাহার সহিত 



মিবাঁর। ৪৬৯ 

কর্থাবার্ভা কহিতে লাগিলেন। কিয়ংক্ষণ মদালাপসস্তাষণে অভীত হইলে অরিসিংহ : 

অমরঠাদের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “বলিতে পারেন, এই ব্যাপার সমাপন 
করিতে কত টাকা ও সময় লাগিবে” ? অমরষাদ ধীরগন্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন “কিছু 

শস্য ও কয়েকটা দিন মাত্র”। রাণা তখন তাঁহাকে দেই গুরুতর কার্যের ভার গ্রহণ 

করিতে অনুরোধ করাতে অমরাদ*নিঃসঙ্কোচে বলিলেন “ঘতদিন একার্যের ভার আমার 
হস্তে অর্পিত থাঁকিবে, ততদিন আমার আজ্ঞাই এ ব্যাপারে পালিত হইবে; ততদিন 
আমার আক্তার উপর আর কেহ আজ্ঞা চালাইতে পাইবেন না। যদি এই স্বত্ব 
আমাকে প্রদান করেন, তাহ! হইলে ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পার্রি”। রাঁণা তাহাতেই 
সম্মত হইলেন। তখন অমরট।দ সমস্ত শ্রমজীবীদিগকে একত্রিত করিয়া একটী পথ 
প্রস্তুত করিলেন এবং কতিপয় দিবসের মধ্যেই একলিঙ্গগড়্ের শিখর দেশ হইতে কামান 
ধ্বনিত করিয়া রাণাকে অভিবাদন করিলেন । 

দুর্দান্ত মাধাজি সিদ্ধিয়া উদয়পুরের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক গাঁঢ়তর অবরোধ করিয়া 
অবস্থিত রহিলেন। কেবল পশ্চিম দিক তাহার আক্রমণ হইতে নিমূক্ত রহিল। তিনি যে, 

পশ্চিম দিক অবরোধ করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ উদয়সাগরের বিস্তৃত সলিলরাশি 
এবং তাহার তটশিরস্থ ছুর্গম শৈল ও আরণ্য বৃক্ষরাজি তাহার পক্ষে প্রচণ্ড প্রতিরোধস্বরূপ 

অবস্থিত ছিল। এই পশ্চিম দ্রিক দিয়াই নাগরিকগণ আবশ্তক মত নগর হইতে বহির্গত 

হইত এবং এই উদয়সাগরের বিশাল বক্ষ তরণীসংযোগে অতিক্রম করিয়া গিহেলাটকুলের 
চিরমিত্র ভিলগণ নাগরিকগণের আহাধ্য সংঘোজনা করিয়া দিতে লাগিল। গিবারের 

প্রধান প্রধান সর্দারগণ শক্রপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, এক্ষণে সৈন্ধবী সেনা ভিন্ন রাঁণার 

আর অন্ত কোন উপায় নাই । সেই সৈন্ধবীগণের বিশ্বীসের উপর এক্ষণে সমস্ত নির্ভর 
করিতেছে। কিন্তু রাখার হূর্ভাগ্যবশতঃ তাহারাও এসময়ে ক্ষেপিয়া দাড়াইল এবং 
আপনাদের প্রাপ্য বেতনের জন্য মহ! গণ্ডগোল উথাঁপন করিল! তাহাদের চক্ষের উপর 

রাজ্যের অনর্থরাশি বদ্ধিত হইতেছে, তাহা দেখিয়াঁও মুর্খদিগের অগুমাত্র দয়ার উদ্রেক 
হইল না। মৌখিক দাবি দাওয়। করিয়াও ক্ষান্ত না থাকিয়া তাহারা অরশেষে রাণার 
গাত্র স্পর্শ করিয়া ঘোরতর অপমান করিল । একদা রাণা প্রাসাদভবনে প্রবেশ 
করিতেছেন, এমন সময়ে সেই পাষণ্ড সৈন্ধবীগণ তাহার গাত্রাবরণী ধরিয়া আকর্ষণ 
করিল। তাহাদিগের হস্ত হইতে নিফুতি পাইবার জন্য রাণা সবলে সেই গাত্রবসন 
টানিয়া লইলেন। বসন ছিন্ন হইল) সেই ছিন্ন বসন লইয়! তিনি অস্তঃপুরমধ্যে প্রস্থান 
করিলেন। আগনার উদ্ধত ম্বভাববশতঃ রাঁণাকে এই দাকুণ অবমানন। ভোগ করিতে 

হইল। তাহার অবস্থা ক্রমে ক্রমে সম্কটাপন্ন হইতে, লাগিল, আশাতরস ক্রমে ক্রমে 

বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। যে সৈন্ধবীদিগকে এ দময়ে তিনি একমাত্র অবলম্বন 
বলিয়। ভাবিয়াছিলেন, আজি তাহারাও বিদ্রোহী হইয়া ফড়াইল! তবে আর তাহার 
উপায় কি? তিনি চারিদিকেই বিঠ্াদের ভীষণ জ্রকুটি দেখিতে লাগিলেন। রঘুদেব 
শামে রাখার এক "্ধাই ভাই” ছিলেন । তিনি ঝালাসর্দারের উত্তরাধিকারী হইয়। 

৩০ 



৪৭০ রাজস্থান। 

মন্ত্রতবনের কার্ধ্য সমাপন করিতেছিলেন। এক্ষণে এই মহাঁসম্কটকালে তিনি রাণাকে 
মন্ত্রণা দিলেন “আপনি উদয়সাগর পার হুয়া মগ্ডলগড়ে পলায়ন করুন” এরূপ ভীরু- 
সুলভ পরামর্শ দিয়া রঘুদেব আপন অকর্মপ্যতার স্ুম্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, 

সন্দেহ নাই। কিন্তু রাঁণ। তাহার সে পরামর্শ গ্রাহ্ না৷ করিয়া শালুম্বণসর্দারকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন । শালুম্বা সর্দার বিষপ্নবদূনে উত্তর করিলেন প্এসক্কটে কোন্ উপায় অবলম্বন 
করিলে মঙ্গল হইতে পারিবে, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি 
অমরটাদকে আহ্বান করুন।” তদমুসারে অমর আহ্্ত হইলেন এবং সেই সম্কটে 

দ্বারের ছুরহভার তাহার হস্তে অর্পিত হইল। তিনি বলিলেন “এ ছুরূহ কার্ধ্যভাঁর গ্রহণ 
“করিতে কেহই আকাজ্ষা করে না; এবং বলিতে কি আমারও ইহাতে আকাজ্ণ নাই। 
“মহারাজ অবশ্তই বিদিত আছেন যে, ইতিপূর্বে মিবাররাজ্যে কত ঘোর বিপদ সঙ্কট 
“উপস্থিত হইয়াছিল এবং এ দাস কি প্রকার উপায়ের সাহায্যে সেই সমস্ত অনর্থ দূরীকরণ 
“করিয়াছিল। এক্ষণে তাহা অপেক্ষা ঘোরতর অনর্থরাশি আপতিত হইয়াছে; এরূপ 

“অবস্থায় আমাকে আবার সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া উপস্থিত বিপদ দূর করিতে 
হইবে ।” ক্ষণকাল থামিয়াই অমর পুনর্ধার আরস্ত করিলেন ; “আরও আমার চরিত্রের 
£একটী দোষ আছে, তাহা বোধ হয় আপনি জানেন,_-সে দোষ আর কিছুই নহে; আমার 

“হৃদয় কোন শাসন মানিতে চাহেনা। আমি যেখানে থাকি, সর্বময় কর্তা হইয়া থাকি, 
“যাঁহা করি, তাহার উপর কাহারও বুদ্ধি চালনা করিতে দিই নাঃ-কোন গুপ্ত মনত 
“অথবা পরামর্শদাতাকে আমি গ্রাহ্ করিনা । আপনার কোষাগার শূন্য, সৈন্তগণ 

“বিদ্রোহী, খাদ্যসামণ্রী সমন্তই ব্যয়িত )--এরূপ অবস্থায় যদ্যপি আপনি আমার উপর 
“নির্ভর করিতে ইচ্ছা করেন) তাহ! হইলে শপথ করিয়া বলুন যে, আমি যাহা আজা 
“করিব, তাহ! ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, ভাল হউক, মন্দ হউক, কেহই তাহার 
“বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না? তাহা হইলে মানবের যাহ সাধ্যায়ত্ব, তাহ! সাধন 
“করিতেছি )-কিস্ব মনে রাখিবেন “ন্যায়পর” অমর এক্ষণে অন্যায়পর হইবে এবং 
“আপন পূর্ব চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিবে ।” রাণা ভগবান্ একলিঙ্গের নামে 
শপথ করিয়! বলিলেন “আপনার সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হইবে। আপনি যাহা! বলিবেন, 
“তাহাই পাশিত হইবে) যাহা চাহিবেন, তাহাই দিঘ। এমন কি যদ্যপি আপনি 

“মহিষীর রত্বহার ও নথ চাহিয়া! পাঠান, তাহাও আপনাকে প্রদান করিব |” রাণার 

ধাইভাই রঘুদেবের সেই. কাপুরুষোচিত পরামর্শ শ্রবণ করিয়া অমরের অত্যন্ত ক্রোধ 
হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া! তাহার ক্রোধবেগ উদ্বেলিত হইয়। উঠিল। 

তিনি তাহাকে তিরঙ্কার করিয়া বলিলেন; “তোমার যেরূপ অবস্থা ও বিদ্যাবুদধি, 
“তদন্ুযায়ী পরামর্শই দিয়াছিলে। ভাল, রাণী উদয়পুর হইতে মণ্ডলগড়ে পলায়ন 

“করিলে, কে তাহাকে সেখানে রক্ষা করিতে পারিত? এবং তোমারই বা কি ও 
“উপায় আছে, যন্ারা তুমি আত্মরক্ষা করিতে পার? এরপ কার্য তোমারই উপযুগ্ 
“বটে; রাজকার্্য পর্যযালোচন! করা অপেক্ষা তুমি এক্ষণে আপনার পূর্ববৃত্তি অবহষন 



করিয়া মহিষচারণ ও ছুগ্ধ বিক্রয় করিয়। বেড়াইতে গার) কেননা সে বৃত্তি তোমার 

একুলধন্ম ও বুদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ যোগ্য। তুমিত কোন্ ছার, এসকল কার্য তোমার 

“রাজাকেই এখনও শিথিতে হইবে।” অমরের এই তেনপম্থিতা, এই নির্ভীক আচরণে 

রাণা ও তীহার সর্দারগণ মন্তক অবনত করিলেন। তৎপরে প্রাঙ্গনতলে অবতীর্ণ হ্ইয়া 

তে্স্বী অমরষ্ঠাদ তত্স্থ দৈন্ধবী সৈনিকদিণকে তেজোব্যপ্জকম্বরে আহ্বান করিয়া 

বলিলেন “আইস, আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ 

“করিব। কিন্ত নিশ্চয় জানিও, যদ্যপি তৌমরা অকৃতবার্ধ্য হও, তাহ! হইলে সমস্ত দোষ 

আমারই স্বন্ধে পড়িবে ।” যে বিদ্রোহী সৈনিকগণ ইতিপূর্বে রাণাকে অপমান করিয়াছিল; 

এক্ষণে নির্বাক ও কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় অমরের অনুসরণ করিল । অমরটাদ তাহাদিগের 

প্রাপ্য বেতনের হিসাব করিয়া পরদিবস পরিশোধ করিতে চাহিলেন। অতঃগর তিনি 

প্রতিহীরীদিগ্ের নিকট কোষাগারের চাঁবী চাহিলেন) কিন্তু তাহীরা তাহাকে চাবী ন 

দিয়াই ভয়ে দূরে পলায়ন করিল। তখন অমর সেই সমস্ত কোষাগারের দ্বার তন করিয়! 

ফেলিগেন, স্বর্ণ ও রৌপ্য যাহা কিছু ছিল, সমন্তই টাকা করিয়া লইলেন এবং মণিরদ্াদি 

বন্ধক দিলেন। ইহাতে যে অর্থ উদ্ভূত হইল, তত্থার৷ তিনি সৈনিকদিগের বেতন 

পরিশোধ করিলেন । ঘারুদ, গোলাগুলি ও অন্ত্রত্ত্াদি এবং খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন 

করিলেন। এইব্ূপে যে নববল সংগৃহীত হইল, তৎসাহায্যে অমর শক্রুদিগকে অবজ্ঞা 

করিয়া তাহীদিগের আক্রমণ আরও ছয়মাস গর্ত প্রতিরোধ করিতে লক্ষম হইলেন। 

অপ-নৃপতি রতনসিংহ. রাণার অধিকাংশ খাস জমি” হস্তগত করিয়া উদয়পুরের 

উপত্যকাদেশ পর্য্যন্ত আপনাদিগের প্রতৃত্ব বিস্তৃত করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু সিন্ধিয়াকে 

প্রতিজঞান্বরূপ অর্থ প্রদান করিতে না পারাতে অবশেষে তিনি মহাঁসঙ্কটে 
পতিত হয়েন। 

চতুর মহা রাহীয়ের পক্ষে সময় একটা অমূল্য 
রত্ব। তিনি আর বৃথা সময় নষ্ট করিতে ন] 

পারিয়। অমরটাদের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন এবং তাহাকে 

ব্লিয়। পাঠাইলেন যে, যদি তিনি তাহাকে সত্তর লক্ষ টাকা প্রদান করি
তে পারেন, তাহা 

হইলে তিনি রতনসিংহকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। অমর তাহাতে স্বনৃত হইয়া 

সনধিবন্ধনের আয়োজন করিলেন । অন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল। উভয়ে তাহাতে স্বাক্ষর 

করিবামাত্র সিন্বিশ্ণ শুনিতে পাইলেন যে, শীঘ্রই কোন সণ আক্রমণ হইতে বিশেষ 

লাভের সম্ভাবনা । এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র সিদ্িমীর ছুরাকাজ্ষা দবগুণতর বথ্ধি 

হইয়! উঠিল এবং অমরকে তিনি তৎক্ষণা বলিয়া পাঠাইলেন, “আরও বিশ লক্ষ টাক! 

না দিলে সন্ধি সফল হইবে না” এই বাক্য শ্রব? করিবাঁমাত্র 'অমরের আপীদমস্তক 

বিষম ক্রোধে জলিয়া উঠিল । তিনি দেই সন্ধিপত্র খওড ২৩ 
করিয়া ছিড়িয়। ফেলিলেন এবং 

নানাপ্রকার আক্ষালন করিয়। সেই ছিন্ন খগ্ডগুলি বিশ্বাসঘাতক 
মার্ান্্রীর নিকট প্রেরণ 

করিলেন। বিপদবৃদ্ধির সহিত তীহার বাহন তেন্থিতা বদ্ধিত হইতে লাগিল । যাহা 

ইতিপূর্কে নিতীস্ত হতাশ হইয়! পড়িয়াছিল, তিনি আপনার সাহস ও তেজস্থিতা রি 

তাহাদিগের হৃদয়ও প্রচও উৎসাহে
 উৎসাহিত করিয়। তুধিলেন। সৈন্ধবী দৈন্ত এবং 



৪৭২ রাজস্থান। 

বিশ্বস্ত রাজপুত সর্দার ও সেনানীদিগকে সমবেত করিয়! তিনি তাহাদিগকে সমস্ত বিষয় 

বুঝাইয়। দিলেন। তিনি একজন সধ্বক্তা) যে বাগ্সিতা মানবহৃদয়ের অস্তস্তল পর্য্যন্ত 
স্পর্শ করে; অমর তাহীতে বিলক্ষণ বিভূষিত ছিলেন। সুতরাং অসীম উৎসাহ ও 
উদ্বোধনের সময় তাঁহার সেই বাগ্সিতা আগ্নেয়গিরির ধাতুনিঃঅবের ন্যায় প্রচণ্ডবেগে 
তাহার সৈনিক ও সামন্তগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিমা সকলকে যাতাইয়। তুলিল। 
তাহাদের উৎসাহানলে উপুক্ত ইন্ধন প্রদান করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে অনেক 

রত্রমণ্ডিত অলঙ্কার ও বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রী উপহার দিলেন । তৎ সমস্ত দ্রব্য রাজকোষাগারে 
কেবল অনর্থক পড়িয়াছিল। রাজনীতিজ্ঞ অমরাদ তৎসমুদায়ের সদ্ব্যবহার করিয়া 

আপনার কার্ধ্যদক্ষতা'র সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন। নগর ও তন্মিকটস্থ পল্িগ্রাম 
সমূহে গৃহস্থ অথবা ব্যবসায়ী লোকের যত শন্ত ছিল, সমস্তই ক্রীত হইয়া প্রকান্ঠ 
হাটবাজারে প্রেরিত হইল এবং চক্কা'নিনাদে চতুর্দিকে বিঘোধিত হইল যে, প্রত্যেক 
যোদ্ধা আবেদন করিলে ছয়মাসের আহার্ধ্য পাইতে পারিবে। ইতিপূর্ব্বে শ্তসমূহ 
টাকায় অর্ধসের করিয়া বিক্রীত হইতেছিল; এক্ষণে হঠাৎ অমরচাদ বে কোথা হইতে 

একবারে তত শস্ত সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহ! ভাবিয়া সকলেই-_বিশেষতঃ শক্রকুল 
অত্যন্ত বিশ্িত ও চমত্কৃত হইল। সৈন্ধবী সৈন্তগণের সকল অসন্তোষের কারণ দূরীভূত 
হইল। এক্ষণে তাহারা অমরের তেজস্বিতায় অনুপ্রাণিত হইয়। প্রকান্ত সভাস্থলে রাপার 
নিকট আপনািগের বিশ্বস্ততা! প্রকাশ করিবার জন্য একত্রে গমন করিল। ' রাজসভার 

উপস্থিত হইবামীত্র তাহাঁদিগের অগ্রনায়ক আদিল বেগ * ধীরগন্ভীর অথচ বিনঅস্বরে 
কহিলেন “মহারাজ ! আমর! অনেক দিন আপনার “নিমক” খাইয়াছি এবং আপনার 

“পবিত্র রাজপরিবার হইতে অশেষ অন্ুগ্রহ-নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনার 
“নিকট এই শপথ করিতে আসিয়াছি যে, জার আমরা আপনাকে ত্যাগ করিব না। আদি 
“উদয়পুরই আমাদিগের মাতৃভূমি, উদয়পুরের সহিতই আমাদের জীবন উৎসর্গ করিব। 

“আমরা আর বেতন চাহি না; আমাদের থাদ্যসামগ্রী যখন ফুরাইয়া যাইবে, তখন 

“আমরা পণুমাঁংস খাইয়া জীবন ধারণ করিব। আবার যখন তাহাও ফুরাইবে, তখন 
“্দস্থ্য দাক্ষিণীদিগের দলোপরি পতিত হইয়! অসিহস্তে রণক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিব ।” 

তেজন্বী অমরটাদ সৈন্ধবী সৈনিকদিগের হৃদয়ে যে তেজস্বিত। ঢালিয়! দিয়াছিলেন, 
আজি তাহার জলন্ত প্রমাণ পরিলক্ষিত হইল। তাহাদিগের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া 

রাণার নয়নপ্রাস্ত হইতে বাম্পবারি বিগলিত হইল।-__ আজি পাষাণ গলিয়া গেল, 

ব্জে শৈত্য অনুভূত হইল। তীহাকে রোদন করিতে দেখিয়া সৈন্ধবী ও রাজপুতগণ 
উন্মন্তের ন্যায় জয়নিনাদ করিয়। উঠিল। রাজপুত বীরত্বের এই প্রচণ্ড বিশ্ষ,রণ অচিরে 
স্থদূর প্রবাহিত হইল,__তাহাদিগের প্রচণ্ড জয়নিনাদ ভীমরবে প্রতিধ্বনিত হইয়া ছরাচার 

শী পপ সপ্ত টিসি পপ পপ পপ 

* ইহার পুত্র মিজ্জ1 আবছুল রহিম বেগকে রাণ। একখানি ভূমিবৃত্তি দ|ন করিয়াছিলেন। 



মিবার। ৪৭৩ 

সিদধিয়ার কর্ণগোঁ্টর হইল"। এদিকে উৎসাহিত রাপ্রগুতগণ সিদ্ধিয়ার অগ্রবর্তী সেনাদিলের 

উপর জপস্ত গোলক নিক্ষেপ করিয়া আগপনাদিগের উৎসাহিতার গ্ররুষ্ট পরিচয় প্রদান 

করিলেন। রাজপুতের বীরধ্যবষ্ঠির এই আকশ্মিক বিদ্ব,রণ দেখিয়া সিদ্ধিয়া নানাপ্রকার 
আপক্কা করিতে লাগিলেন এবং আত্মরক্ষার্থে অবশেষে সেই সন্ধিবন্ধন পুনর্ধার বিধিবদ্ধ 
করিতে প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। এইবার অমরের জয়লাভের উপযুক্ত সুযোগ । 

তিনি চতুর মহারাষট্ীয়কে বলিয়া! পাঠাইলেন “আরও ছয়মাস অবরোধ জহ করাতে যে 
“অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহা পূর্ববার চুক্তি হইতে কাটিয়া লইব। ইহাঁতে যদি সম্মত হয়ে, 

“মন্ধি করিতে পারি, নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।” চতুর দিদ্ধিয়া আজি রাজপুতের 
চাতুরধ্জালে বিজড়িত হইলেন। অবশেষে সাড়ে তেষটি লক্ষ টাকা লইয়। তাহাকে 
অমরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে হইল। | 

মণিরত, স্বর্ণ রৌগ্য এবং সর্দারদিগকে নূতন নৃতন ভূমিবৃত্তি অর্গণ করিয়া! রাঁণা 
তেত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধিয়াকে প্রদান করিলেন, অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ 

করিবার জন্য ভূমিসম্পত্তি বন্ধক দিতে লাগিলেন। এতন্নিমিত্ত যৌদ, জীরণ, নিমচ ও 

মরওয়ান প্রভৃতি কয়েকটা জনপদের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল। এইজন্য এইরূপ নিয়ম 
বিধিবদ্ধ হইল যে, উক্ত কতিপয় জনপদ উভয় রাজ্যের কর্মচারী কর্তৃক পর্াবেক্ষিত হইবে, 
এবং বৎসরে ' একবার করিয়া তাহাদিগের হিসাব নিকাশ করা যাইবে । সন্ধিবন্ধন 

মমাপিত হইল । সন্বৎ ১৮২৫ অব হইতে ১৮৩১ অব পর্য্যন্ত উক্ত সন্ধিপত্রের বিধিসমূহ 

যথানিয়মে অনুগালিত হইল । কিন্তু শেষ বংলরে সিদ্ধিয়া! রাণীর কর্মচারীদিগকে আর 

কার্ধ্যের তত্বাবধারণ করিতে না! দিয়া তথা হইতে দূর করিয়া দিলেন এবং আর কোনকপ 

বন্দোবস্তও করিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং উক্ত জনপদগুলি মিবারের হস্তচ্যুত হইল । 

নব ১৮৫১ অবে বিধাতার উপযুক্ত বিধানানুসারে সি্ধিয়ার ভাগ্যগগন মেথাচ্ছন হইলে, 

রাগা ততমমুদায় জনপদ অধিকার করিতে সক্ষম হইলেন বটে) কিন্তু তাহা ক্ষাকানের 
উন্ত। আবার তাহাকে তংসমূদায়ের অধিকার হইতে ব্চ্যিত হইতে হইল। সন্বৎ 

১৮৩১ অব প্রচণ্ড মহারাষ্ট্র সমিতির পষ্টপূরবগণ পেশোয়ার অবীনতা শঙ্খ ছি করিয়া 
্বাতসথযলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিদিমা স্বগ্রতিটিত রাজ্যের জন্য পূর্বোক্ত 

মস্ত জনপদগুলি রাখিয়া একমাত্র মরওয়ান হুলকারের হস্তে সমর্ণ বরিলেন। 

মিবারের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এই রাজান্য়ের অল্নকাঁল পরেই নীমবাহৈর! নামক জনপদ ও 

রাণার হস্তট্যুত হইল । দুর্বৃত্ত হলকার দিদ্ধিযার নিকট মরওয়ান প্রাপ্ত হইয়া একবৎসর 

পরেই রাঁণার নিকট হইতে উক্ত নীমবাহৈরা প্রার্থনা করিলেন এবং ভীতিগ্রদর্শন করিয়! 

বলিয়া পাঠাইলেন যে যদ রা হার প্রার্থনা পূরণ না! করেন, তাহা হইলে তিনি 
রাত সিদ্ধিযার' অবলব্বিত পথে পদার্পণ করিয়া তাহার ন্যায় আচর? করিবেন। 

গাণার নিতান্ত ছুর্ভাগ্য নতুবা বীরপুষ্গব মহারাজ বাপ্লারাওলের বংশধর হই! সাহার 

আজি মহারাইীয় দস ভ্রকুটিনিক্ষেপে সভয়ে কম্পিত হইতে হইবে কেন নতুবা 

আজি সেই অত্যাচারী হুলকারের অন্ঠায় আদেশ পালন করিতে হইবে কেন? 



৪৭৪ রাজস্থান । 

এইরূপে দম্বং ১৮২৬ অন্দে উদয়পুর ছূ্র্য সিদ্ধিয়ার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতিলাত 
করিল। ইহাতে যে, মিবাররাজ্যের অন্তর্গত অনেকগুলি উর্ধরভূষি রাণীর হস্তখ্থলিত হ্ইয়। 

পড়িল, তাহ। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে । কিন্ত ইহা অবপ্ত স্মরণ করিয়। রাখিতে 
হইবে যে, এ সমন্ত জ্বনপদ বিক্রীত অথব! চিরকালের জন্ত মিবারের অধিকারস্্যুত হয় 
নাই; কেবল বন্ধক রাখ! হইয়াছিল *। বিস্ত ইহাতেও মিবারের বিষম ক্ষতি হইয়াছিল। 
সেই ক্ষতি হইতেই উক্ত রাজ্যের ্রুত অধঃপতন আরম্ত হইল। যদিও মিবারের শোচনীয় 
ছুরবস্থানিবন্ধন রাণা গণ এ সকল জনপদ আর পুনরধিকার করিতে পারেন নাই ; তথাপি 
তাহার! কখনও তৎসমুদায়ের স্বত্ব ত্যাগ করেন নাই। ১৮১৭ থৃষ্টাবে ১০ই জানুয়ারি 

দিবসে, ব্রিটিষসিংছের সহিত রাণা ভীমসিংহের যে সন্ধি সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহাতে রাণার 
দৃতগণ উত্ত প্রস্তাব উাপন করেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় ত্রিটিষসিংহ তদ্ধিষয়ে কোনরূগ 
নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই। এতদ্বিবরণ যথাস্থলে সন্নিবেশিত হইবে। 

বীরবর তেজশ্বী অমরটাদের প্রচণ্ড বল সহ করিতে না পাঁরিয়া চতুর মহারাই্্ীয় যেদিন 
উদয়পুর পরিত্যাগ পূর্বক সদলে প্রস্থান করিলেন, সেই দিন হতভাগ্য অপ-নৃপতি রতন 
সিংহের আশালতার মূলদেশে দারুণ আঘাত প্রন্বত হইল। তৎপুর্দে তিনি অনেকগুলি 
দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন এবং উদয়পুরের উপত্যকা-ক্ষেত্রে এক প্রকার দৃঢ়রূগে 
অধিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কপাল ভাঙ্গিল। পরের সাহায্যে ও 
আনুকুল্যের প্রভাবে তিনি যে কয়েকটা নগর, ছুর্গ ও পল্লী অধিকার করিয়াছিলেন, 
তৎদমুদবায়ই ক্রমে ক্রমে তাহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িল। রাজনগর, রায়পুর ও অন্তলা 
শনৈঃ শনৈঃ রাঁণার হস্তে পুনঃপতিত হইল । রতনকে গরিত্যাগ পূর্বক অনেকগুলি সর্দার 
উদ্নয়পুরে আগমন করিয়া রাণার অনুগ্রহ ও আপনাপন তৃমিবৃত্তি প্রাপ্ত হইল। রতন 
সিংহের সহায়স্ধল ক্রমে ব্রমে নিতান্ত হীন হইয়া পড়িল। একমাত্র দেপ্রামন্ত্রী এবং 

মিবারের ষোড়শ শ্রেষ্ঠ সর্দারের মধ্যে ষে কয়েকজন তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, 

তাহাদিগের মধ্যে দেবগড় ভীত্ডির ও আমৈতের সর্দার ত্রয় ভিন্ন আর সকলেই তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া গেলেন ! এই সকল বিবাদবিসন্বাদ শীত্ব প্রশমিত হয় নাই। 
পরিশেষে সম্বৎ ১৮৩১ অব উক্ত তিন জন সর্দারও মিবারের মুকুটস্বরূপ উর্বর গদবার 
রাজ্যে জলাঞলি দিয়। রাণার পক্ষ পুনরবলম্বন করিলেন। এই শল্তশালী গদবার-প্রদেশ 
মিবারের অধিকৃত অন্যান্য জনপদাপেক্ষা! অধিকতর উর্বর ও মূল্যবান । ইহার সীমাবন্ধনীর 
মধ্যে যে সমস্ত সামস্তগণ বাস করেন, তাহারা মিবাঁরের পক্ষে অন্যান্ত সামস্তাপেক্ষ|! অধিক 

ভক্ত ও অন্কুরক্ত। রণবৎ, রাঠোর ও শোলাঙ্কি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া! কেমন প্রঃ 
রাজভক্কির প্রদীপ্ত পরিচর প্রদান করিয়া আসিয়াছে ? গদবারের প্রায় অধিকাংশ 
ভূমিসম্পত্তি সামস্তপ্রথার অনুসারেই উক্ত সর্দারগণকর্তৃক তুক্ত হইনত। তাহারা তিন 
সহজ অশ্ব এবং বিপুল পদাতিসেন1 সংযোজনা করিয়া নিশ্চিত্তভাবে স্ব ্ব নির্দিষ্ট ভূমিতাগ 

* একমাত্র ছোট মেলোনী (আধুনিক গঙ্গাপুর) ও তংসংকষষ্ট তৃুমিসকল সম্পূর্ণরগে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিণ। 
ইহার কারণ সিদ্ধিয়ার গঙ্গাবাই নামী গত্ীকে উক্তসম প্রদত্ত হইয়[ছিল। 
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চোখ করিতেন । যোগ গতি হারে মানস পণ” উপাধর সহিত উদ 
গদবারজনপদ মুলরের পুরীহর নৃপতির নিকট হইতে অর্জিত হইয়াছিল। রাঠোরবীর 
ঘোথের রাজন্বকালে পিশোদীয় চণডর প্রাণকুমারের হাদয়শোণিতে কিরূপে ইহার উত্তর 
মীমা নির্ধারিত হয়, তাহা অনেকপূর্কে বর্ণিত হইয়াছে | অগন্ূপতি রতনসিংহ 
কমলমীরে অবস্থিত হইলে রাখা" অরিসিংহ যোধপুর-পতি রাজা বিজয়সিংহের হস্তে 
গদবারের শীলনভার অর্গণ করিলেন। তাঁহার উক্তরূগ অনুষ্ঠানের বিশেষ কোন কারণ 
ছিল। কমলমীর গদবারের সন্নিকটে অবস্থিত থাকাতে রাণা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, 
রতনপিংহ স্থযোগক্রমে তাহা আছ্ছিন্ন করিয়া লইবে। এতদাঁশঙ্কায় উদ্বেজিত হইয়াই 
তিনি বিজয়সিংহের হস্তে তাহা অর্পণ করিয়াছিলেন। এতছুপলক্ষে উভয়ের মধ্যে যে 
চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, আজিও তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই চুক্তিপত্রের 
অনুসারে মারবার-রাজপুক্তর, রাণার সাহায্য করিবার জন্য উক্ত প্রদেশের উদ্ভূত রাজস্ব 
হইতে তিম সহজ সৈনিক পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আততায়ীর নৃশংসাচরণে 

অরিসিংহ যদ্দি অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত ন! হইতেন, তাহ] হইলে উক্ত গদবার 

রাজ্য নিশ্চয়ই উদ্ধার করিতে পাঁরিতেন।_কিন্তু তীহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য ! 
বাসস্তিক মুগয়! (আহেরিযা) রাজপুতদিগের মধ্যে একটী চিরন্তন মহোৎসব। কিন্ত 

এই মহোৎসব-ব্যাপার মিবারের পক্ষে অনেকবার সমূহ অনর্থকর হইয়| দীড়াইয়াছে। 
মিবারের তিন জন নৃপতি ইতিপূর্বে এই আহেরিয়া-উপলক্ষে প্রাণ হারাইয়াছেন। 

সেই জন্য কোন রাজপুত সতী সহমরণার্থ জলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়৷ বলিয়াছিলেন, 

“আহেরিয়ার মৃগয়া সময়ে রাণ! ও রাও একত্রে আসিলে ছুইজনের একজনকে অবস্ঠ 

মরিতে হইবে 1” অরিসিংহ সেই পতিতব্রতার পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণী অবহেল! করিয়া 

মূগয়া-ব্যাপারে লিপ্ত হয়েন। মৃগয়া শেষ করিয়া রাণাঁ স্বগৃহে প্রত্যাবৃত হইতেছেন, 

এমন সময়ে হার-রাজকুমীর অজিত হঠাৎ শ্বীয় তুরঙ্গকে রাণার দিকে উন্মত্ের ন্যায় 

তাড়িত করিয়া হস্তস্থ তীক্ষ ভল্লাধাতে তাহাকে বিদ্ধ করিল। রাণ! বাঁণবিদ্ধ কেশরীর 

ন্যায় আততায়ী অদ্রিতের দিকে ফিরিয়া দেখিলেন এবং কঠোরম্বরে চীৎকার করিয়া 

বলিয়া উঠিলেন “রে হার! তুই কি করিলি ?” রাগা মান হইয়া তুরক্স হইতে 

পড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ই্্রগড়ের পাষও সর্দার শ্বীয় তরবারাঘাতে 

তীহার মন্তক দ্বিখত্ডিত করিয়া ফেলিল ! পাষও অজিতের পিতা তাহার উক্ত 

পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিষয় শ্রবণ করিয়া তওগ্রতি এতদুর বিরক্ত হয়াছিলেন 

যে, তিনি সেই দিবস হইতে আর তাহার পাপমুখ অবলোকন করেন নাই। কথিত 

আছে সমগ্র হার-সমিতি ছূর্বত্ত অজিতের প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল । 

সেই ভীষণ হত্যাকালে একজন রক্ষক ভিন্ন আর কেহই তথায় উপস্থিত ছিল না। 

রাঁধায় সর্দার ও সাঁমস্তদিগের কর্ণে উক্ত লোমহর্যণ হত্যাবিবরণ প্রবেশ করিবাধাত্র 

তাহারা আপনাদিগের শিবির ও বাসি পরিত্যাগ টার্ন টিনা দির 

পলায়ন করিল। 



৪৭৬ রাজস্থান । 

কথিত আছে বুন্দিরাজকুমার মিবারের সর্দারগণ কর্তৃক প্রণোদিত হইয়াই উত্তর 
পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিল। সর্দারগণ যে, অরিসিংহের প্রতি বিশেষ বিরক্ত, 
এবং তাহার! যে তাহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও বিশ্বাস করিত না, তাহার প্রমাণ 

ইতিপূর্বে অনেকবার পরিলক্ষিত হইয়াছে । রাণ! তাহা বুঝিতে পারিতেন এবং 
প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে উপযুক্ত সুযোগের ' প্রতীক্ষায় নিবিষ্ট থাকিতেন । 
এতৎসন্বন্ধে একটামাত্র দৃষ্টান্ত সন্নিবেশ করিলেই যথেষ্ট হইবে । যে শালুম্বসর্দীরের পিতা 
রাণার স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্য উজীনসমরে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; রাণ! 
তাহাকে সন্দেহ করিয়া একদা নিকটে আহ্বান করিলেন এবং বিদায়স্চক “পান, 

তৎকরে অর্পণ করিয়! তাহাকে রাজ্য হইতে দূর হইতে আদেশ করিলেন। শালুম্ব সর্দার 
একবারে বজ্জাহত হইলেন। রাণার আকম্মিক অসন্তোষের এবং সেই কঠোর আদেশের 
কারণ জিজ্ঞাস করিয়। বিনীতবচনে তীহার ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন ৷ কিন্ত রাণ| 

কিছুতেই শান্ত হইলেন না ; বরং চন্দাবৎ সর্দারকে পূর্বাপেক্ষা কঠোরতর স্বরে বলিশেন 
“তুমি যদ্যপি আমার আদেশ পালন না কর, তাহ] হইলে এই মুহূর্তেই তোমার শিরশ্ছেদন 
করিব।” নিরুপায় হইয়! শালুম্বাপতি রোধান্ধ রাণার আদেশপালনে বাধ্য হইলেন 

এবং যাইবার সময় বজ্বগস্ভীর কণ্ঠে বলিয়া গেলেন “আমি সম্মত হইলাম বটে) কিন্ত 
ইহাতে আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের বিশেষ অনিষ্ট হইবে 1” অবমানিত চন্দাবত্বীর 

যে অভিশম্পাত উচ্চারণ করিলেন, তাহা শীত্রই ফলবান্ হইল। কিন্তু রাঁণার হত্যাসম্বন্ে 
আর একটা কারণ বর্ণিত হইয়া থাকে । কথিত আছে, মিবারের সীষাস্তভাগে বিলৈতা 
নামে একখানি সামান্য পল্লী আছে। উক্ত পরী মিবারের অন্তর্গত; কিন্তু বুন্দিরাজ 

তাহা আপনার বলিয়া বলপুর্বক অধিকার করেন | ইহাতেই বিবাদের হুত্রপাত 
হয়। যাহা হউক, পূর্বোক্ত ছুইটী কারণের মধ্যে যেটাই প্রকৃত হউক; কিন্তু নৃশংস 
বুন্দিরাঁজকুমার রাণাকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়া নিতান্ত কাপুরুষতা ও পণশুতাবের 

পরিচয় প্রদান করিয়াছিল । 

'সেই লোমহ্র্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয়কালে কাপুরুষ সর্দার ও সৈনিকগণ অরিসিংহের 

শবদেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে রাঁণার একমাত্র উপপত্তী তথায় উপস্থিত হইলেন। 

তাহাকর্তৃকই রাগার অন্ত্যেষ্টি বিধান সমাপিত হুইল। উৎকৃষ্ট চন্দন কাষ্ঠ দ্বারা তিনি 

একটা বৃহৎ চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। অল্নকালের মধ্যেই তাহার আদেশ 

পালিত হইল। রাশীকৃত চন্দনসার এবং স্বত, শণযষ্টি সর্জরস ও পুষ্পমাল্য প্রভৃতি ভরব্যাদি 
অচিরকালমধ্যে একত্রিত হইল। উপপতির মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া তিনি নেই প্রচণ্ড 
চিতায় আরোহণ করিলেন | সন্বুখে একটা বিশাল বটবৃক্ষ ছিল। সহমরণোৎসুকা 
সতী সেই তরুবরকে সাক্ষী রাখিয়া পতিহস্তাকে এক কঠোর অভিশীপ করিলেন) 

“বনস্পতি ! তুমিই সাক্ষী? যদদি স্বার্ধসাধনের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমার 
“প্রাণপতিকে হত্যা করিয়৷ থাকে, ভাহা হইলে নিশ্চম়ু জানিও, ছুইমাসের মধ্যে সেই 
“পাষণের সর্বাঙ্গ গলিয়া পড়িবে; _সে জগতে বিশ্বাসঘাতক ও রাজধাতীর জবস্ত আদর্শ 



মিবার। ্ রর 

“স্থাপন করিবে | কিন্তু যদি প্রাচীন বিবাদ বিষন্বাদ অথবা পুর্বকৃত অপকারের 
“প্রতিশোধ লইবার জন্য এরূপ কাধধ্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে কিছুই হইবে না। দেখিও 
“তুমিই সাক্ষী রহিলে 7 যদি আমি দতী হই, যদি মহারাজ অরিসিংহ ভিন্ন অপর কাহীকেও 
“হৃদয়ে স্থান না দিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার এই বাক্য সফল হইবেই হইবে ।» 
মতীর বাক্যের অবসান হুইতে ন হইতেই সেই বটবৃক্ষের একটা প্রকাণ্ড শাখা সহসা 
তগ্ন হইয়া ভূপতিত হইল; অমনি চিতা প্রজিত হইয়া প্রচণ্ড উচ্ছাসে গর্জিয়া উঠিল) 
অরিসিংহের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া রাজপুতমহিল! অন্লানবদনে দেই জলন্ত চিতাঁনলে 
তন্থত্যাগ করিলেন । | 

রাণা অরিসিংহ ছুইটা পুত্র রাখিয়া মানবলীলা! সম্বরণ করেন । তহাদিগের 
প্রথমের নাম হামির) দ্বিতীয়ের--ভীমসিংহ | হমির ম্বৎ ১৮২৮ (ৃঃ ১৭৭২) অবে 

গৌরবহীন মিবারের সিংহাসনে সমারোহণ করিলেন । হামির গিহ্লেটিকুলের একটা 
প্রাতঃ্মরণ্য নাম ধারণ করিয়া ভবরঙ্গভ্ূমে অবতীর্ণ হইলেন বটে, কিন্ত মিবারের 

দুর্ভাগ্যবশতঃ তীহাদ্বারা দেই পবিত্র নামের কিছুই সার্থকত। সম্পাদিত হইল না। 

হামিরের বয়ঃক্রম তখন দ্বাদশ বর্ষ মাত্র; সৃতরাং তদীয় জননী রাঁজকার্যের ভার নিজহস্তে 

গ্রহণ করিলেন। আঙ্জি মিবারের অসংখ্য অনর্থ এককেন্দ্রীভূত হইল। একে মিবারের 
শোচনীয় দীনদশা, মহারা্থ্ীয় উৎপীড়ন, তাহাতে বালকের রাজত্ব ও রমণীর রাজ্য-শাসন ? 
_সে রমণী আবার দারুণ ছুরাকাজ্জিণী। স্থৃতরাং আজি মহাঁকবি টাদতষ্টের প্রবচনানগসারে 

মিবারের সর্বনাশ অনিবার্ধ্য। এই ভীষণ সন্কটকালে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সমুভূত হইয়া 
অনর্থের উপর অনর্থরাশি যোজনা করিয়া দিল। চন্দাবৎ ও শক্তাবৎগণ পরম্পরের 

চিরপ্রতিদ্বন্্রী। আঙজ্ি এই মিবারের অধঃপতিত অবস্থায় আঁপনাঁপন প্রাধান্য-লাতের 

জন্য তাহারা পরষ্পরের হাদয়শোণিত পাত করিতে উদ্যোগী হইলেন। শক্তাবৎসর্দার 

রাজমাতাঁর নীতি অবলম্বন করিলেন। এদিকে অপমানিত শালুম্বা সর্দার অরিসিংহকৃত 

অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বগায় রাণার বিধবা! মহিষীর বিরুদ্ধে কার্য্ক্ষেত্র 

অবভীর্ণ হইলেন । এই ভীষণ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হইতে যে মহানল মন্তৃত হইল, তাহাতে 

মিবারভূমি দগ্ধ মরুশ্মশীনে পরিণত হইয়া গেল। অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্য নিতান্ত অরক্ষণীয 
হইয়। উঠিল। সুবিধ! পাইয়া অতি সামান্য দথ্যও মিবারের ধন রড নির্ধিবাদে লুন 

করিতে লাগিল, মিবারের নিরীহ কৃষকগণের উপর পাশব অত্যাচার আরম্ত করিল। আজি 

মিবারের অতি শোচনীয় দশ! উপস্থিত) পথ, ঘাট, প্রাঙ্গণ সমস্তই নরশোণিতে 

প্লাবিত হইয়া গেল) রাজস্থানের নন্দনকানন সদৃশ মিবার চিভাতম্মময় শোকোদ্দীপক 

শ্মশানের তামসীমৃত্তি ধারণ করিল! | 
তেজশ্বী অমরের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় প্রোৎসাহিত হইয়া যে দৈদ্ধবীগণ ইতিপূর্বে 

রাজভক্তির বিশেষ পরিচয় দেখাইয়াছিল, আজি অরিসিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত 

পরেই তাহারা নিজমুর্তি ধারণ কুরিল এবং বলপূর্বক রাজধানী অধিকার করিয়া! 
আপনাদিগের প্রাপ্য বেতনের জন্য শানুন্বীসর্দারকে নানাগ্রকারে যন্ত্রণা দিতে 

৬৯ 
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লাগিল | রাঙ্সধানী রক্ষাতীর শানুম্বাপতিরই হস্তে স্তন্ত হইয়াছিল; ্ৃতরাং 
তাহাদের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করিতে সক্ষম জানিয়া ছুরাচারগণ তীহাকে 

তগ্তলৌহে * স্থাপন করিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে অমরষাদ বৃন্দ 
হইতে প্রত্যাগত হইলেন | পাপিষ্ঠ সৈম্ববীগণ অমরটাদকে দেখিবামাত্র শালুষ্ব- 
পতিকে নিষ্কৃতি দান করিল । অমরচাঁদ এক্ষণে' অন্যান্ত প্রতিদবন্দীর আক্রমণের 

বিরুদ্ধে শিশু রাজকুমার হামিরের স্বত্ব দঢ় রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তিনি 
মাঁনব-চরিত্র বিশেষ অবগত ছিলেন এবং আত্মতত্বসংক্রান্ত কঠিন সমস্ত! ভেদ করিতে 
সর্বতোভাবে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি জাঁনিতেন যে, মন্ত্রিত্ব অনেকেরই বাঞ্ছনীয় এবং 
তাহাকে সেই পদে সমারূঢ় দেখিয়। অনেকেরই ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। অপিচ 
তিনি যে রাজকুমারের স্বত্ব দৃঢ় রাখিবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তজ্জন্ত অনেকেই 

স্ব্ন মাত্র ছিদ্র পাইলেই তাহাকে স্বার্থপর ও আত্মস্তরী বলিয়া! বৃথা অপবাদ ঘোষণ 

করিবে। অতএব যাহাতে কোন ব্যক্তিই সামান্য ব্ষিয়েও তাহার কোন রূপ ছি 
ন! প্রান্ত হয়; তজ্জন্ত মহানুতব অমরটাদ আপনার ধনসম্পত্তির একখানি তালিক! 

করিয়া! সমস্ত দ্রব্যই রাজমাতার নিকট প্রেরণ করিলেন । স্বর্ণ, মৌক্তিক, মণির, 

রাঁজত পাত্রাদি, এমন কি তোষাখানার বসনাবলিও এক একটা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে 

রাজমাতাঁর নিকট প্রেরিত হইল । অমরটাদের উক্তরূপ উদার অনুষ্ঠান দর্শন করিয়। 

সকলে চমতকৃত হইল । যাহাদের মনে তদ্িরুদ্ধে সন্দেহ ও হিংসার উদ্রেক হইয়াছিল, 
তাহারা সকলেই নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়! রহিল। রাঁজমাত তাহাকে সেই সমস্ত দ্রব্য 

ফিরাইয়া লইতে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অমর তাহার 
অনুরোধ গ্রাহ্থ করিলেন না) কেবল যে সমস্ত বসন একবার ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসমুদায় 
প্রতিগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। 

রাজমাতার দুরাকাজ্ষা ও ক্ষমতাপ্রিয়ত। দিন দিন বর্ধিত ৪ লাগিল। তিনি 

অতি বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন বটে; কিন্ত ছুঃখের বিষয় একট! দুশ্চরিত্রা সহচরী তাহার 

সর্বময়ী কত্রী ছিল। সে পাপিষ্ঠা যাহা! বলিত, তিনি তাহাই করিতেন) এমন কি 
তাহার পরামর্শ না লইয়া পদমাত্র অগ্রসর হুইতেন না ! সেই ছুশ্চারিণী সহচরীর 

বুদ্ধিবৃত্তি আবার একটা সামান্ত যুবক কর্মচারী দ্বারা চালিত হইত; স্ৃতরাঁং পরোক্ষভাবে 
সেই ব্যক্তিই রাজমাতার নিয়ন্ত। ছিল বলিতে হইবে। সে আপন গৃহে বসিয়া যে চক্র 
চালনা করিত, তদ্বারা হামির-জননীর সমস্ত কার্ধ্যই নিষস্ত্রিত হইত। কিন্তু তাহাকে 
অধিক দিন জীবিত থাকিতে হয় নাই। যাহ! হউক, সেই সকল পাষগুকর্তৃক প্রণোদিত 

হইয়া! ুরচরিপ্রা রাজমাত। ধার্মিকপ্রবর অমরটাদের প্রত্যেক কার্ধেযর বিকুদ্ধাচরণ করিতে 
লাগিলেন। অমর যে, তাহারই পুত্রের স্বার্থরক্ষ! করিবার জন্য তত গুরুতর ত্যাগন্থীকার 

করিলেন, তাহা ভিনিমুহর্তর জট ভাবিয়া দেখিলেন না বন্ধতঃ তাহার এত রুদ্ধ 

* দণডাহ ব্যক্িদিগকে শাস্তি দিবায় নয হাতে একপ্রকার শোহপাত্র তণ্ত কার তদুপারি 
তাহাদিগকে বসাইয়। দিতেন। 
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ঘটিগ়াছল, যে, তিনি চন্দাবৎদিগের আনুক্ল্য গ্রহণ করিয়া ্তায়বান্ অমরের সকল 
কার্যেরই প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন | কর্তব্যপরায়ণ অমর . তাঁহাতে 
অপুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি আপন অনুগত দৈম্ধবী সেনার সাহায্যে শ্বীয়পদে 
দৃঢ়ভাবে অবস্থিত রছিলেন এবং দু্র্য মার্াট্াদিগকে নগরে প্রবেশ করিতে না৷ দিয়া 
রাজকীয় ভূমিগুলিকে অব্যাপর রাঁখিতে সক্ষম হইলেন। কিন্ত তাহার রক্তমাংসের শরীর; 
সুতরাং জ্ুরদিগের বিদ্বেষ-শরে প্রবিদ্ধ হইয়। তিনি আর কতদিন স্থির থাকিতে পারিবেন ? 
যাহাদের জন্য তিনি সর্বন্থ তাগ করিলেন, তাহীরাই অবশেষে তৎরৃত অসীম মহোঁপকাঁর 
বিস্থৃত হইয়া, ক্কতজ্ঞতার পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া, পিশাচীও রাক্ষমীর ও দ্বণিত 
মার্গে পদক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিবিধ বিধানে অপমান করিতে লাগিল। ইহাতে কোন্ 
সম্বদয় ব্যক্তিস্থির থাকিতে পারেন ?-_অমর স্বভাবতঃ তেজস্বী; স্বন্নমাত্রও অপমান 
তাহার হৃদয়ে সহ হইত না। কিন্তু তিনি মন্ত্রীগদে অভিষিক্ত হইয়া অনেক ছুরাঁচারের 
অপমান ও বিদ্বেষবাণ হৃদয় পাতিয়| অগ্ানবদনে সহ করিয়াছেন; সহা করিয়াছেন, 

কেবল শিশু রাজকুমার হামিরের স্বার্থ অব্যাহত রাখিবাঁর জন্য । কিন্তু আঁজি সেই 
ধামিরের জননীকেই আপনার শক্র হইতে দেখিয়া তিনি দারুণ রোষ, অভিমান ও ঘ্বণায় 

একবারে উদ্বেজিত হইয়া উঠিলেন । তথাপি কর্তব্যনিষ্ঠ অমর স্থীয় কর্তব্যসাধনে 
পরাঙ্মুখ হইলেন না। একদা তিনি আপন কার্ধ্যালয়ে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে 
দুশ্চারিণী রামপিয়ারী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়! রাজমাতার নাম দিয়। কৌন বিষয়ের 

জন্ঠ তাহাকে ভত্সন। করিল। তেজস্বী অনরের আপাদমস্তক দারুণ রোষাঁনলে জলিয়। 

উঠিল; তিনি যথেচছাক্রমে সেই পাপিষ্ঠাকে গালি দিয়া অবশেষে আপনার গৃহ হইতে 
দুর করিয়া দিলেন। মর্মাহত রামপিয়ারী রোদন করিতে করিতে রাজমাতার নিকট 

যাইয়া! সমস্ত বৃত্বাত্ত অনেক পরিমাণে অনুরঞ্িত করিয়া নিবেদন করিল। ইহাতে 

রাজমাতা আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া একখানি শিবিকাধানে আরোহণ পুর্ববক 

শালুম্বা সর্দারের নিকট যাত্রা করিলেন। চতুর অমর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহাতে 
একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে; স্থৃতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সভ| হইতে বহিগত হইয়া 
পথিমধ্যে মহিীর সম্মুখীন হইলেন এবং বাহক ও অন্ুচরদিগকে তখনই প্রাসাদমধ্যে 
প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন। কাহার সাধ্য তাহার আদেশ উপেক্ষা করে? 

শিবিকা অস্তঃপুর-দ্বারে আনীত হইলে অমর রাজমাতাকে প্রণাম করিয়া ধীরগন্ভীরভাবে 

বলিলেন “দেবি! অন্তঃপুর হইতে রাজপথে বহির্গত হইয়া আপনি কি ভাল কাজ 

“করিয়াছেন? ইহাতে কি আপনার মহামান্ত স্বীয় স্বামীর অপমান হয় নাই? স্বামীর 
“মৃত্যু হইলে এমন কি সামান্তা কুত্তকারপর্ীও অন্ততঃ ছয়মাস অন্তঃপুর হইতে বহির্থমন 

“করে না) কিন্তু আপনি শিশোদীয়কুলের রাজমহিষী হইয়া, আপনার গায় গতির 

“মৃত্যুনিত অশৌচকাল অতীত হইতে না হইতেই অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া 

“যাইতেছিলেন। আপনি বুদ্ধিমতী ? আপনাকে আর অধিক কি বুঝাইব।--অমরটাদকে 

আপনার মিত্র ভিন্ন কখনও শক্র বদি ভাবিখেন না। অমর বিশ্বাসঘাতক নহে. 



৪৮০ রাজস্থান। 

“মহারাজ অরিসিংছের শিশুকুমীরের কোনরূপ অনিষ্ট করিবে | এক্ষণে আমার 

“নিবেদন, আমি এক্ষণে একটা গুরুতর কর্তব্যসাধন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ইহাতে 
«আপনার ও আপনার পুত্রগণের মঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে; সুতরাং আমার 

“বিরুদ্ধাচরণ করা অপেক্ষা এ সময়ে সাহাধ্য করা আপনার অতীব কর্তৃব্য। এক্ষণে 

«আপনি আমার বিবেদন গ্রাহ্থ করুন, আর নাই করুনঃ আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, 

“যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন শতসহুত্র বিদ্ধ ও প্রতিরোধ উথিত হইলেও সে কর্তব্য 
“সাধন করিবই করিব।”” অমরের এই সকল সারগর্ভ বাক্য জুরহৃদয়' বাইজিরাজের 
(রাজধাতার) কর্ণে স্থান পাইল না। অমর যতদ্দিন জীবিত রহিলেন, ততদিন তিনি 
কিছুতেই তাহার বিদ্বে-নয়ন হইতে নিফৃতি পাইলেন ন1। পরিশেষে যেদিন সেই 
ন্যায়বান্ ধার্টিকপ্রবর মন্ত্রী-শিরোমণি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, যেদিন 
তাহার পবিভ্র দেহ ভম্মাবশেষে পরিণত হইল) সেই দিন তিনি এই মাঁনবসংসারের 

স্বার্থপরতা, বিশ্বীসঘাতকত। ও ক্কৃতত্্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া! অনন্তন্থখের ধাথে 
অমরলোঁকে গমন করিলেন । অনেকে অনুমান করেন যে, পাপাচারিণী বাইজিরাজ 

বিষ-প্রয়োগে অমরের সংহার সাধন করিয়াছিল! রাঁগমাতা যেরূপ ছুরাকাজ্ছিণী, রা 

ও নিষ্ঠরা, তাহাতে এই অনুমান সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই জ্ঞান জন্মে । হায়! মানব কি 
নিষ্টর,-কি ক্ৃতদ্র»কি স্বার্থপর ! মানবসংসার কি দারুণ নরকযন্ত্রণার ভীষণ 
অন্ধকুপ! কে বলে-মানব পণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ?--যদি শ্রেষ্ট, তবে কোন্ গুণে শ্রেষ্ট? 
হিংস!, দ্বেষ, কৃতদ্রতা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকত। যদি সেই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক গুণ 

হয়, যদি একভ্রাতার সর্বনাশ করিয়া আয্মোদর পূর্ণ করিলেই শ্রেষ্ত্ব প্রতিপাদিত হয়, 
ছূর্বলের উপর সবলের উতপীড়নে যদি শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে সে শ্রেষ্ঠত্ব ত 
পণুজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নহে,--তাহ পশুত্ব, হৃশংসত্ব, পিশাচত্বের শ্রেষ্ঠত্ব । উদদারহদয় 

ধার্শিকপ্রবর অমরচাদ নিজ মাতৃভূমির উপকারের জন্ত সর্বস্ব ত্যাগ করিলেন, যে অর্থের 
জন্য জগতে অনিবার অসংখ্য অনর্থ সংঘটিত হইতেছে, অযাচিত হইয়াই সেই অর্থরাপি 

পরোপকারে বিনিয়োগ করিলেন) কিন্তু তিনি তাহাতে কি প্রতিদান পাইলেন ? 
প্রতিপদে স্বজাতি ও আত্মীয় শ্বজনের বিদ্বেষবিষ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে 
হইল। কিন্তু তাহাতেও কর্তব্যপরায়ণ অমরঠাদ মুহূর্তের জন্যও কর্তব্যসাধনে পরাম্ুখ 
হয়েন নাই। পরিশেষে যাহার জন্ত তিনি তত কষ্ট, তত আত্মত্যাগ স্বীকার করিলেন; 
যাহার জন্ত তাহাকে লোকের নিকট বিদ্বেষভাঙজন হইতে হইল, সেই ব্যক্তিই পিশাচীর 

ঘণিতমার্গে পদক্ষেপ করিয়। গরলপ্রয়োগে স্বহস্তে সেই মহাত্মার জীবনবৃত্ত ছিন্ন করিয়া 

দিল! হায়! মানকচরিত্র কি এত জঘন্ক ?__এতই নরকময়? 
যে মহাপুরুষ স্বদেশের জন্য জীবনধারণ করিয়। অবশেষে স্বদেশীয়ের বিশ্বাসঘাতকতা 

ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তিনি যে কোন দেশের গৌরবস্বূপ হইতে 
পারিতেন। কিন্তু মিবারের অত্যন্ত ছূর্ভাগ্য, তাই মমিবারের অযোগ্যা অধীশ্বরী তাহার 
তাহার ন্যায় অসীগ গুণমাহাম্ম্য বুঝিতে পারিল ন1। জগতের আরও ছই চারি জন মী 



মিবার। | ৪৮১ 

উচ্চতম গুধপরিমায় বিভূষিত হইয়াছেন বটে কিন্ত তাহার ন্যায় কেহই সেরূপ গোঁটনীয় 

দীনদশায় নিপতিত হয়েন নাই। অমরঠাদ একটা রাজ্যের প্রধান সচিঘ ছিলেন বটে) 

কিন্তু তিনি এরূপ নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহার অন্তযেষ্টিসংকার অবশেষে 
নাগরিকগণের ব্যয়ান্থকূল্যে সমাপিত হইয়াছিল! ইহা ভারত-ইতিহাসের একটা নৃতন 
উদাহরণ ! কিস্তু তাহা! বলিয়! যেম কেহ না মনে করেন যে, ভারতে প্লাধারণ জ্ঞানধ্বনি 
নাই; ভারতীয়গণ সকলেই গৌরবের পৃজা করিতে জানেন না। একথা ধিনি মনে 
করিবেন, তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কেননা অমরটাদের উচ্চতম গুণগরিমার বিষয় 
অদ্যাবধি কেহই ভুলিতে পারে নাই । অদ্যাবধি কেহ তদনুরূপ গুণগ্রামে বিভূষিত হইলে 
রাজপুতগণ তাহাকে “অমরটাদ” বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। 

কুরচরিত্রা হতভাগিনী রাজম[তা না বুঝিয়া আপনার পদে আপনিই কুঠারাঘাত 

করিল। অমরটাদকে সংহার করিয়া সেমনে করিয়াছিল যে, তাহার শাসনের আর 

কেহই প্রতিকুলতাচরণ করিবে না । কিন্তু অল্নকাল পরেই তাহার সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। 
সম্বং ১৮৩১ (খৃঃ ১৭৭৫) অবে বৈগু সর্দার বিদ্রোহী হইয়া তাহার শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন 

করিবার উপক্রম করিলেন । বৈগু একজন মেঘাবৎ সাঁমন্ত। মেঘাবৎ প্রসিদ্ধ চন্দাবং 

গোত্রের একটা প্রকাণ্ড শাখা । হীনবৃদ্ধি রাজমীতা এই মেঘাবং সামন্তের প্রচণ্ড 

প্রতাপ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া সিন্ধিয়ার আন্ুকুল্য প্রার্থনী করিলেন । 

চতুর মহারাক্রীয় বীর নুযোগ বুঝিয়া সদলে বৈগু সর্দারকে আক্রমণ করিলেন 

এবং তিনি রাণার যেসকল “খাসজমি” বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিলেন, 
তৎসমন্তই আছিন্ন করিয়া তাহার বিদ্রোহাচরণের শাস্তিম্বরূপ তংপ্রতি দ্বাদশ 

ক্ষ টাকা অর্থনও প্রয়োগ করিলেন *। কিন্তু হতভাগিনী রাজমাত! তাহাকে যে 

আশায় আহ্বান করিলেন, স্বার্থপর মার্াট্টাপতি দে আশা পূরণ না করিয়া সেই 

সমস্ত ভূমিসম্পত্তি আত্মনাৎ করিলেন | কোথায় তিনি শিশু হামিরের করে 

ততসমুদায় অর্পণ করিবেন, না আপন জামাতা বীর তাঁপকে রতনগড়, খেরী ও সিঙ্গোলি 

জনপদে স্থাপন করিয়া! অবশিষ্ট ইরনিয়া, জৌথ, বীচোর ও নোদোয়ী প্রভৃতি কতিপয় 

জন্পদ হুলকাঁরকে সমর্পণ করিলেন । উক্ত কতিপয় জনপদের সমগ্র বার্ষিক আয় অন্ন 

ছয় লক্ষ টাকা হইবে। ছূর্ব্ মারাট্রাগণ মিবারের শুদ্ধ পূর্বোক্ত ভূদিসম্পত্তি আত্মসাৎ 

করিয়া ক্ষান্ত হইল না; আবার সম্বৎ ১৮৩০--৩১ অর মধ্যে চারিটী 1 এবং সন্বৎ ১৮৩৬. 

অবে আরও তিনটা £ যুদ্ধপণ দাবী করিল। এই বিপুল পণ প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহার! 

পাপী 
মাস 

* যে সবষিপত্রানদারে দিক্ধিয়া উক্ত জনপদ মবল অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান 

আছে । 

4 উত্ত চীরিটা পণ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক গৃহীত হইগ়াছিল। ১৮৩* সম্থতে বৈতুর জন্ত মাধাজজি 

মিদ্ধিয়া; ১৮৩১ মগ্থতে বীরঞ্জি ভাগ ; ১৮৩১ সন্বতে অশ্বাজ ইস্স[নিয়া। বাপু হুলকার এবং দাঁদুজি পিত্ত । 

1 ১ম, হকারের হইয়। আপাজি ও সকাজি জিতিয়া। ২য়) সোমাদি দ্বারা তুকজি হলকার। ৩) 

গোমজি ঘার। আলি বাহাছুর। | 



৪৮২ রাজস্থান। 

মিবারের আরও অনেক ভূমিসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া লইল। এইরূপ ছুরস্ত মার্হাটরাদিগের 
প্রচণ্ড পীড়নে উতৎ্পীড়িত এবং দারুণ অন্তর্বিবাদে উদ্বেজিত হুইয়। হামির রাজপুত সম্মত 
পূর্ণ বয়সে * পদার্পণ করিতে ন1 করিতেই সম্বৎ ১৮৩৪ (থৃঃ ১৭৭৮) অবে রাত হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

যেদিন মহারা্ীরগণ মিবারভূমে বস আপতিত হইল, /% দিন হইতে 
 হামিরের শাসনকাল পর্য্যন্ত উক্ত রাজ্যের কত ভূমি ও ধনক্ষয় হইয়াছে, তাছা আমরা 

এন্থলে সংক্ষেপে অনুশীলন ন। করিয়া থাকিতে পারিলাঁম না । উক্ত সময় কিঞ্চিধিক 

চত্বারিংশ বৎসর হইবে। এই দীর্ঘকাত্রের মধ্যে যে সমন্ত নিষ্ঠ,র মার্থাট্া পাশবী 
স্বা্থপরতায় প্রণোদিত হইয়া মিবারের ভূমি ও ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়াছে, তাহাদিগের 
নামোল্পেখ করিতে গেলে একটী বিস্তুত তালিকার অবতারণা! করিতে হয়, স্থৃতরাং 
অনাবশ্যক বোঁধে আমরা তাহাতে ক্ষান্ত রহিলাম। উক্ত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ঢ্রস্ত 
মহাঁরাই্ীয়গণের পাশব উৎপীড়ন হইতে মিবারের যে নিদারুণ শোচনীয় অধঃপতন 
হইল, তাহ! হইতে মিবারভূমি আর উঠিতে পারিল না। সত্য বটে মৌগলনৃপতিগণ 
স্বার্থপর ও প্রাজাপীড়ক ছিল, সত্য বটে তাহার হিন্দুর স্থুখ দুঃখের বিষয় ভাবিয়া 

দেখিত না; কিন্তু তাহাদিগের রাজ্য ছিল, তাহারা ভারত্ীয়দিগকে আপনাদিগের 

প্রজা বলিয়। জ্ঞান করিত; জ্ঞান করিত বলিয়া তাহার! হিন্দুর প্রতি কঠোরতম অত্যাচার 

করিতে পারিত না; ইহাতে তাহাদ্দিগের উৎ্পীড়ন সময়ে সময়ে মন্ীভৃত হইয়া পড়িত। 
কিন্তু দুর্দীস্ত মহারাীয়গণ সেরূপ নহে! তাহারা ভারতীয় হইলে কি হয়, ভারতের 

জন্ত তাহার! মুহূর্তও ভাবিয়া দেখিত ন1। মহাবীর শিবজী তাহাদিগকে যে মহামন্ত 

দীক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন, যদি তাহার! সেই মন্ত্র পালন করিতে পারিত, তাহাহইলে 
তাহারা মাতৃভূমির অসীম ছুঃখ দূর করিতে নিশ্চয়ই সক্ষম হইত। কিন্তু ভারতের 
কঠোর ভবিতব্যতা কে লঙ্ঘন করিবে ?-_সেই জন্যই তাহার! মহাত্মা! শিবজির মহামন্ত্ 

অবহেলা করিল, এবং ভারতশ্মশানে পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিয়া ইহার বীভতম 
ভাব আরও শতগুণে বাড়াইয়! দিল। দুর্দর্ঘ মার্থাট্টাগণ শোণিতগিপান্্র পিশাচকুলের ন্যায় 
দলে দলে চারি দিকে ভ্রমণ করিয়! বেড়াইত এবং যেখানে স্বলপমাত্র লুঠনের গন্ধ পাইত, 
সেই খানেই পতিত হইয়া তথাকার সমস্ত শোণিত শোষণ করিয়া ফেলিত। আমরা 
দেখিলাম, তিনটা মাত্র পরিশোধ-ব্যাপারে 1 মিবারের এক ক্রোর একাশী লক্ষ টাকা 

* অষ্টাদশ বৎদর। 

1 যে তিনবারে উক্ত বিপুল অর্থ বার়িত হয়, তাহার তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
সম্বং ১৮*৮ অন্ষে রাণ! জগৎসিংহের নিকট হইতে . হুলকার ৬৬ লক্গ 
১). ১৮২০ ১১ স্লাণ! প্রভাপ ও অরিসিংহের নিকট হইতে ৮ ২ “5 
?) ১৮২৩ 9১ রাণ| অরিসিংহের নিকট হইতে. মাধজি-সিক্ষিহ। ৬৪ ॥ 

সমগ্র ১১৮১ 



মিবার। 2 

ব্যয়িত হইল।  এতদ্ধ্যতীত ভিন্ন ভি ব্যক্তির নিকট হইতেও বিপুল ধন সংগৃহীত 
হইয়াছিল। তাহাদিগের সেই পৈশাচিক উৎপীড়নে মিবারের আজি যে শোচনীয় 
দশা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ঘ হইয়া যায়। আজি 
সেই চিতোরের ভগ্ন প্রাকারাবলির শিরোদেশ হইতে প্রক্কৃতিসতী করুণ রোলে রোদন 
করিয়া গৌরবগরিমার অনিত্যতা এবং মানবে স্বার্থপরতা, বিশ্বীসঘাতকতা ও কৃতঘ্তা 
কীর্তন করিতেছেন * ! | 

যোড়শ অধ্যায়। 

গা ভীম ;--শিবগড় সংস্তান্ত বিষাদ )-_-রাণ! কর্তৃক স্বীয় হস্তচ্যুত তূমিসকলের পুনরধিকাঁর রাগার 

মেনাদলকে অহলা! বাইয়ের আর্তীমণ )রাণার পরাজয় ₹2চন্দাবৎ সর্দারের বিদ্রোহিতা ;৮সোমজি 

মন্ত্রীর হতা।7-7বিদ্রোহীগণ কর্তৃক চিতোরাধিকার 37রাণ! কর্তৃক মাধাজি সিষ্থিয়ার সাহায্য 
প্রার্থনা 7-7চিতোর-আক্রমণ 7-7বিদ্রোহীদিগের আত্মসমর্পণ /০স্জলিমনিংহের মিবারে প্রভুতা-লাভের 
কল্পনা! $-শশ্বজি কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধাচরণ ;2পঅন্বজির সুবাদার উপাধি-গ্রহণ *--লাকুবার সহিত 

,ভাহার বিবাদ $7-বিবাদের ফল ১--জলিমের জিহান্্পুর-প্রাপ্তি /+৮হলকাঁর কর্তৃক মিবারাক্রমণ ;-_ 

/ নাখস্বারের পুরোহিতদিগকে বন্দীকরণ 7 কোতারিও সর্দারের বিক্রমগ্রকাশ )লাকুবার মৃত্যু -_ 

/ মাহাট। সেনানীদিগের প্রতি রাখার আক্রমণ ;-/জলিমসিংহ করুক তাহাদিগের উদ্ধার ;-_-উদয়পুরে 

 হুলকারের প্রত্যাগমনএবং কঠোর করস্থাপন স্যার আক্রমণ ;-_কু্কুমারীর করলাভার্থ 
: াজপুতগণের মধো বিবাদ এবং তত্লিবন্ধন রাজস্থানে যুদ্ধ-নংঘটন 7৮কৃঞ্ণকুমারীর আত্মত্যাগ ;-_ 

তে থা ও অজিতসিংহ 1--তাহাদের দুরাচরণ ) | ) 

৮%৮অপমানিত হইয়। অদ্থজির আত্মহত্যা! করিবার চট সির | ও বাপুসিন্িয়। কর্তৃক মিবারোৎসাদন; 

ব্রিটিষের সহিত রাপার মন্ধিবন্ধন। : 

রাশ! হামিরের অকাল মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা তীমসিংহ সন্বৎ 

১৮৩৪ (ৃঃ ১৭৭৮) অকে মিবারের সিংহাসনে সমারঢ় হইলেন । চল্লিশ বৎসরের মধ্যে 

* মহাত্মা উড সাহেবের সমকালীন ভীমসিংহ কর্তৃক একখানি পণ তালিকা প্রস্তুত হয় ।. ভীমের 

শামনকাল পথ্যন্ত ধত পণ প্রদত্ত হইয়াছিল, তৎসমন্তই তন্মধ্যে বর্ণিত ছিল । সমস্ত পণ সংখ্যা একগ্রে 

যোগ করিয়। অবশেষে ৪,৫*,০১** নির্ধারিত হয়! দুর্দাস্ত মাহ্াটটাগণ মিবারভূমির এত টাক। অপহরণ 

করিয়াছিল! এতস্তি ছুয়াচারগণ যে সকল ভূমি বলপুর্্বক অধিকার করিয়াছিল, তাহার সমগ্র বার্ধিক 

। মায় আটাশ লক্ষের অধিক হইবে। : ঘথ| :-_ 
রামপুর, তণপুর & ৪ রি | ৯ লক্ষ 

জৌদ, জীরখ, নিমচ, নিমবে
হৈর। ৪৪৪ ডা ৪1 টি 5 

রতনগড় ক্ষেরি, সিঙ্গোলি, ঈরনিয়া, জৌথ নদোদয় ইত্যাদি ৬ ৯» 

গদবার ৪5 ৬ও৬ ৬৬৯ নি ঢু, 

সমগ্র ২৮॥* লঙ্গা টাকা। 



৪৮৪ রাজস্থান । 

চারিজন অপ্রাপ্তব্যবহাঁর রাজকুমার মিবারের শাসনদণ্ড পরিচালন করিলেন । ড্লীমসিংহ 
তাহাদিগের চতুর্থ । ইনি জীবনের অষ্টমবর্ষে ভ্রাতসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। ভীমসিংহ 
সর্বসমেত পঞ্চাশ বৎসর রাঁজত্ব করিয়াছিলেন । এই অর্থ শতাব্ীর মধ্যে মিবারে যে 
অসীম অনর্থরাশি সংঘটিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে .সহস! প্রতীতি জন্মে 

যে, বিধাতা বীরবর বাগ্ারাওলের বংশকে অধঃপাতিত' করিবার জন্যই যেন অলক্ষ্যে বিয়া 
শিশোদীয়কুলের কঠোর ভবিতব্যতা লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন | অগ্রীপ্তব্যবহারকাল 

অতীত হইলেও ভীমসিংহ আপন জননীর শাঁসনাধীনে অনেক দিন রহিলেন। এই দীর্ঘ 
অধীনতা৷ হইতেই তাহার ভাবী চরিত্র নিষস্ত্রিত হইল। তিনি স্বভাবতঃ নিস্তেজ ও 
নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন ; বিশেষতঃ ছুর্ভাগ্যের কঠোর অস্কুশতাড়নে তাহার বুদ্ধিবৃ্তি 
এত লঘু হইয়া পড়িল যে, তাঁহার স্বকীয় সামর্থ্য ও বিচারক্ষমতা আদৌ সমুদ্ুত হইল না। 
স্থৃতরাং তিনি কতকগুলি কুচক্্রী ব্যক্তি কর্তৃক চালিত হইতে লাগিলেন । অপনৃপতি রতন 
সিংহের দলবল যদিও অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাহা একবারে 
বিলুপ্ত হইয়া /ষায় নাই। কিন্তু তিনি স্বীয় অকর্ধরণ্যতা নিবন্ধন পরিশেষে এত নিঃসহায় 

হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার আর কোন বিবরণই কোন ভষ্গ্রন্থে দেখিতে পাঁওয়! 
যায় না; এমন কি তাহার মৃত্যু পর্যন্তও কুত্রাপি বর্ণিত হয় নাই। 

কি কুক্ষণে ভারতে অনর্থকর গৃহ-বিচ্ছেদ প্রবেশ.লাভ করিয়াছে! . ইহার অভ্যুথথিত 
অন্তর্দাহী ভীষণ বস্তির প্রভাবে ভারতের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দ্ধ হইয়া! গিয়াছে; সোণার 
ভারত দগ্ধ মরশ্মশীনে পরিণত হইয়! পড়িয়াছে! সত্যবটে ক্ষমতী-প্রিয়ত মাঁনবমাত্রেরই 

বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাঁহ। বলিয়া যে ন্যায় ও বিবেকের মূল মন্ত্রকে পদদলিত করিতে হইবে, 
তাহ! কখনই বলা যাইতে পারে না। কিন্তু ছুঃখের বিষয় রাজপুতদিগের মধ্যে এরগ 

অনর্থকরী ক্ষমতা-প্রিয়তার বিশেষ প্রীছর্ভীৰ দেখিতে পাওয়া যাঁয় | পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে যে, চন্দাবতগণ রাণার নিকট উচ্চ ক্ষমত। প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সন্বং 
১৮৪০ (ধৃঃ ১৭৮৪) অবে! তাঁহার! আপনাদিগের চিরপ্রতিদ্বন্দী শক্তাবতদিগের শোণিত-পাতে 
চিরলালিতা প্রতিশোধ-পিপাসার শাস্তি বিধান করিয়! সেই রাজগ্রদত্ত ক্ষমতার অপ- 
ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইল। কোরাবারেরমর্জ, নসিংহঞ্জএবং আমৈতের গ্রতাপসিংহ 

শানুষ্ব সর্দারের দুইটা প্রধান কুটুস্ব। চন্দাবৎসর্দার এক্ষণে উদ্ত ছুই রাঁজপুতের সহিত 

মন্ত্রতবন অধিকার করিয়া রহিলেন এবং সমগ্র সৈম্ববী সেনা ও তাহার সেনাপতি 
চন্দন ও সেদিকুকে হস্তগত করিয়া আপনার ছুরভীষ্ট সাধন করিতে অগ্রসর হইলেন। 
এতদিন তিনি উপযুক্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে দেই সুযোগ প্রাপ্ত 
হইয়া শালুন্ব সর্দার স্বীয় প্রতিবন্দী শক্রুবৎসর্দার আক্ষমের ভীত্ডিয় ছুর্গ অবরো 

করিলেন এবং ং কামানাদি স্থাপিত করিয়া দধার্থে প্রস্তুত হইয়া! রহিলেন। 

* ইহার ভ্রাতা অজিতসিংহই বিটি হের সহিত সন্ি্থাপন করেন। 

1 ইনি প্রসিদ্ধ জগবৎকুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতাগসিংহ মার্াটাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করি 
 ভাহাদিগের হন্যে নিহত হইফাছিলেন। 



মিবার। | | চি 

শক্তাবৎ গোত্রের একটা অধস্তন শাখাকুলে সংগ্রামসিংহ নামে একজন বীরপুরুষ 
জন্ম গ্রহণ .করেন। ততন্দারা মিবারে ভবিষ্যতে অনেক প্রসিদ্ধ কাণ্ডের অভিনয় 
হইয়াছিল। কিন্তু তখন তিনি ধীরে ধীরে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠ। অর্জন করিতেছিলেন । 
ভীগ্তিরাবরোধের কিয়্ৎ পূর্বে নংগ্রামসিংহ স্বীয় প্রতিঘন্দী পুরাবৎ সর্দারের সহিত 

একটী ঘোর গওগোলে অভিনিবিষ্ট থাকেন। পুরঠরও অর্পব্রের লাঁওয়া নামে একটা 
দুর্গ ছিল। সংগ্রাম সেই ছুর্গ অধিকার করিলে * উভয়ের বিবাদ প্রশমিত হইয়া গেল। 
তখন বিজয়ী সংগ্রামসিংহ আপনার মান্য কুলপতি শক্তাবৎ সর্দীরের হিতদাধন করিবার 
জন্য কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ভীগ্ডির দুর্গ চন্দাবৎগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ দেখিয়া 
সংগ্রামসিংহ কোরাবারপতি অর্জনের ভূমিবৃত্তি আক্রমণ করিয়া তত্রত্য গবাদি পণ্ড 
মকলকে হস্তগত করিয়া লইলেন । তিনি সেই পপ্তগুলিকে তাড়িত করিয়! 
আনিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে অঞ্জুনসিংহের পুক্র সেলিমসিংহ তাঁহার পথ 
অবরোধ করিয়! তাহাকে আক্রমণ করিলেন । সেই স্থলে উভয় পক্ষে কিয়ৎক্ষণ ব্যাপিয়! 
যুদ্ধ হইল। কিন্তু সংগ্রামের বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া সেলিম তীয় 

বর্শাঘাতে প্রীণত্যাগ করিলেন । এতৎ সমাচার অচিরে অর্জনের কর্ণগোঁচির হইল। 
বিষম ক্রোধ ও জিঘাঁংসায় তাহার আপাদমস্তক জলিয়! উঠিল। ক্ষিপ্রহস্তে শিরন্ত্রাণ 

দুরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি বজ্তগন্ভীর কে প্রতিজ্ঞা করিলেন “যতক্ষণ না প্রতিশোধ 

লইতে পারিতেছি, ততক্ষণ এই উষ্ভীষ আর ধারণ করিতেছি ন1।, স্বীয় সেনাদিগের 

সহিত কোনরূপ অকুশলের ভাণ করিয়া তিনি সেই অবরোধকারী সেনাকটক হইতে 

বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং কোরাবারের অভিমুখে যাত্রা করিয়! সহসা শিবগড়ের 

দিকে অগ্রসর হইলেন । সংগ্রামের বৃদ্ধ পিতা লালজি উক্ত শিবগড়ে অবস্থিত ছিলেন। 

ভিলজনপদ চগ্সনের হৃদয়-শোতী অভ্রভেদী শৈলরাজি ও নিবিড় মহারণ্যের মধ্যস্থুলে 

উক্ত শিবগড় সংস্থিত। শিবগড় অত্যন্ত দুর্গম ও ছুরারোহ বলিয়া সংগ্রাম ভাবিয়াছিলেন 

যে, শক্রকুল কখনই তাহা। সহসা হস্তগত করিতে পারিবে না। সেইজন্য তিনি তন্মধ্যে 

আপন স্ত্রীপুত্র ও পরিবারবর্গকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আলি প্রতিজিঘাংস্ অর্জুনের 

জলস্ত রোষবহ্কি সেই বিজন গিরিগহনমধ্যস্থ ছূর্গম শিবগড় ছূ্গের প্রতি প্রচণ্ড দাবানলরূপে 
প্রবাহিত হইল | তিনি সদলে সেই ছুগের পাদমূলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন 

র্গ রক্ষকশৃনা। অতঃপর রোযোম্বত্ত অজ্জুন প্রচণ্ড নিনাদে স্বীয় রণতূর্ধ্য নিনাদিত করিয়। 

মেঘগন্তীর রবে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। সেই হদয়স্তত্তন নিনাদে দুর্গবাসিগণের 

নিদ্র। ভঙ্গ লইল। তাহারা সকলে দাবদপ্ধ দ্বিরদকুলের ন্যায় চারিদিকে ধাবমান হইল । 

শিবগড় রক্ষকশূন্য । একমাত্র বৃদ্ধ লালজি ভিন্ন আর কোন যুন্ধবিশারদ বীরই তথায় 
উপস্থিত ছিলেন না । লালপরির বয়ঃত্রম সত্তর বংসর। সপ্ততি নিদাঘের প্রথর রৌন্দরতাপে 

তাহার কেশশশ্র ধৃষরমৃষ্ঠি ধারণ করিয়াছে, তাহার গাত্রচর্ম লোল ও শিখিল হ্ইয়! 

গান টিউব রাবারের রাজার 
* সংগ্রামের বংশপরগণ অদ্যাপি ইহ! ভোগ করিতেছেন । 

৬২ 



৪৮৬ রাজস্থান । 

শক্রদমীপে উপস্থিত হইলেন। অচিরে উভমুঝ্ুল তীবণ সংঘর্ষ সমূভ্ূত হইল। সেই 
সংঘর্ষোখিত বিকট বির দিগাহী তেজ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়। বৃদ্ধ বীর রণক্ষেত্রে 

শার্িত হইলেন। তাহার হুর্গ শত্রকুলের হস্তে পতিত হুইল। বিজয়ী অজ্জুন পুত্রহ্তা 
সংগ্রামের শিগুসস্তানদিগকে পগুভাবে হত্যা করিয়া দারুণ পুল্রশোকানল নির্বাণ 

করিলেন। সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয়কার্সে সংগ্রামের বৃদ্ধ! জননী ী্জীিতি। 
শবদেহ ক্রোড়ে লইয়া অস্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। 

কোরাবারপতি অর্জুনসিংহের এই -কঠোর -নৃশংসাচরণে-প্রতিহন্দী সম্প্রদায় মধ্যে 

থে ভীষণ অনল প্রজ্জলিত হইল, তাহা কেহই নির্বাণ করিতে পারিল না । অবশেষে 
তাহা প্রচণ্ড দাবানলরূপে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া মিবারভূমিকে দগ্ধশ্মশানে পরিণত 

করিয়। দিল। ইহার উপর আধার অপ্রাপ্ুব্যবহার ভীমের অকর্ধপাত্ব এবং রাক্ষম 
মহারাষ্্রীয়গণের বর্ধনশীল অত্যাচার হইতে রাজ্যের যে শোচনীয় দীনদশা সমুভূত হইল, 
তাহা হইতে আর কেহই মিবারকে উদ্ধীর করিতে পারিল না। সমর, সংগ্রাম, প্রতাপ 
ও রাজসিংহের সাধনভূমি, স্বাধীনতার লীলানিকেতন, রাজস্থানের নন্দনকানন, 
চিতাভম্মময় শ্বশানক্ষেত&রে পরিণত হইয়া পড়িল। এই সকল অনর্থের সঙ্গে চন্দাবং ও 

শক্তাবংদিগের পরস্পর বৈরতা| দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্বে উক্ হইয়াছে 
যে, চন্দাবংগণ রাণার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহাদিগের সর্দার ভীমসিংহের হস্তে মন্ত্রিত্ব অর্পিত 

হইয়াছিল। কিন্তু ছুরাকাঁজ্ষ ভীমসিংহ দারুণ মদগর্ধে গর্বিত হইয়া সেই উচ্চপদের 
অবমাননা করিলেন। চিতোর ও উদয়পুরের মধ্যবর্তী সমস্ত রাজকীয় তৃমিই তিনি 
আপনার বশীভূত সৈম্ধবী সেনার মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাহার আচরাণে বোধ 
হয় যে, দ্লাণার সহিত তিনি স্বল্পমাত্রও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন না। কেননা উক্ত 

সময়ে তাহার অধিপতি অর্থাভাবে যখন অতান্ত কষ্ট পাইতেছিলেন, এদিকে তিনি 
নিজ আত্মীয়স্বজনকে লইয়! নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদে বিপুল,অর্থ বায় করিতেছিলেন। 

এমন কি রাণ। ভীম ইদরে শ্বীয় পরিণয়ব্যাপার সমাপন করিবার জন্য টাকা ধার করিতে 
বাধ্য হইলেন । কিন্তু এই কৃতস্্ সামস্ত আপন ছুহিতার বিবাহোৎসবে প্রায় ১০,০০১০*, 
টাকা অল্লানবদনে ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। চন্দাবৎ সর্দারের উক্তরূপ আচরণ দর্শনে 

রাজমাতা ততপ্রতি অতান্ত রুট হইলেন । চন্দাবৎদিগের হম্ত হইতে শাসনভার আচ্ছিন 

করিয়া তিনি শক্জাবৎদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং ভীত্ডির ও লাওয়ার সামান্ত 

দিগকে বিপুল সন্মান ও ক্ষমতা! অর্পণ করিলেন । শক্তাবৎগণ মহিষীগ্রদত্ত ক্ষমতা প্রাণ 

হইলেন বটে ? কিন্তু তাহাদের এরূপ সেনাবল নাই, যদ্দারা তাহার! বৈরীদলকে পরাডব, 
অখবা৷ তাহা্দিগের বিক্কম প্রতিরোধ করিতে পারেন। সুতরাং তাহারা! চারিদিকে 

সহায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং কোটাপতি জলিমসিংহের সহায়তা প্রার্থনা 
করিয়া পাঠাইলেন। উন্দাবংদিগের প্রতি জলিমসিংহের দারুণ বিদ্বেবতাব বন্ধমূল ছিল । 
এদিকে পক্তাবৎগণ তীহার অতি সিকট কুট কেনন$ তাহাদিগের সহিত তিনি বৈবাহিক 
বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেম । সুতরাং তিনি শক্তাবদিগের মন্তব্য অবগত হুইবামার্র 



মিবার। ৪ 

তীহাদিগের পক্ষ অবরয্ন করিলেন এবং আপন মহারাস্ীয় মিজ লালজি বালের 

মমতিব্যাহারে দপসহত্র সৈনা লইয়। কুটুক্বদিগের সহিত একত্রিত হইলেন। এক্ষণে 

শক্তারংদিগ্বের দুইটা কর্তব্য নিরূপিত হইল; প্রথম, বিধ্বোহী চন্দাবৎদিগের দমন ) 

দিতীয় অপনৃপতি রতনসিংহকে কমলমীর হইতে দূরীকরণ ৷ চন্দান্গণ সৈন্ববীদিগের 

সহিত চিতোরের প্রাচীন ছৃর্গে* অবস্থিত হইয়া রাখার বিরুকধে নানাপ্রকার কুচক্র রচনা 

করিতেছিলেন। গ্রক্ষথে ইহাদিগকে দমন করাই প্রথম কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হওয়াতেই 
শক্তগাবৎগণ তদন্ষ্ঠানে ত্ববান্ হইলেন । | 

যৎকালে মিবারে উক্তরূপ ঘটন। সংঘটিত হইতেছিল, তখন দুর্ধর্ষ মাঁধাজি সিদ্ধিয়ার 

গ্রচণ্ড প্রভৃতা সহসা! মীরবার ও জয়পুরের একীভূত বিক্রমপ্রভাঁবে একবারে ছিন্নভিন্ন 

হইয়। পড়িল এবং লাঙশন্তক্ষেত্রে বিজয়ী রাজপুতদিণের জয়লিপি বিজিত মহীরাষ্ীয়বীরের 

ললাটে সুষ্পষ্টরূগে পরিদৃশযমান হইল) ছর্দীস্ত মাঁধাজির বিষদন্ত ভগ্ন হইলে রাজপুতগণ 

সুযোগ পাইয়! আপনাদের প্রণষ্ট ভূমিসম্পত্তি সকল মহারাষ্টরগ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে 

লাগিলেম। 

বিজয়ী রাঠোর ও কচ্ছাবহ দিগের আদর্শের অনুসরপ করিয়া শিশোদীয় রাজও 

নিস্বিয়াপহৃত রাজ্যসমূহ উদ্ধার করিতে অগ্রমর হইরেন । এতছুপলক্ষে গিহেলাট 

বীরগণের প্রাচীন বীর্ধযমনা একবার মুহূর্তের জন্য বিস্কুরিত হইয়া উঠিল। রাঁণার 

দেওয়ান (মালদাস মেহতা তদী় সহকারী (মীরা উভয়েই বিশেষ সাহসী ও 

ুবদ্ধিমান। প্রয়োজন বোধে স্তাহারা প্রথমে নিমবেহৈরা ও তনিকটস্থ মহারাষট্য় দর্ণগুলি 

অধিকার করিয়া লইলেন। ইহাতে পরাজিত ও বিতাড়িত মাহানট্রাগণ বিষম তীত হই! 

জৌদ নামক স্থানে আপনাদিগের বিজ্ছিন্ন সৈন্দিগকে একত্রিত করিলেন; কিন্তু তাহাদের 

সকল উদ্যোগ বিফল হুইয়! গেল। রাজপুতগণ অচির কালমধ্যে উত্ত ছুর্গও অবরোধ করিয়া 

তাহাদিগকে ছুর্গ হইতে দূর করিয়া দিল। জৌদের শীসনকর্তা শিবছি নানা বিজিত 

হইলেও বিজয়ী রাজপুতদিগের অন্থমতিক্রমে নির্বিত্বে আপন আত্মীয় ক্বজন ও ব্যসাম্্রী 

লইয়া দুর্গ হইতে প্রস্থান করিতে পাইলেন। এদিকে বৈগা্দার মেঘসিংহের * পুগণ 

একত্রিত হইয়া ছ্দা্তমারথাই্রাদিগকে বৈপু, দিঙ্গোলি এবং পরাততরস্থিত অন্তান্য জনপদ 

হইতে বিতাঁড়িত করিয়া! দিলেন। ন্থুযোগ বুঝিয়া চন্জ্াবৎগণও আঁপনাদিগের ভূমিবৃত্তি 

রামপুর জনপদ উদ্ধার করিয়! হইলেন | এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যেই মিবারের 

হ্তশ্থলিত সমস্ত রাই কিছুদিনের জন্ত জয়োলাসে উল্লাসিত হইয়া উঠিল।_মিবারের 

নিবিড় বিষাদতমস। কিছুকালের জন্ত অন্তরিত হইয়া গেল । বীরপ্রসবিনী মিবারভৃমি 

আর একবার হাসিল--মিবারের অধিবাসিগণ ুর্দান্ত মহারাষ্্ীয়গণের কঠোর নিগড় হইতে 

নিষ্ধতি লাভ করিয়া সানদনৃদয়ে উচ্চকণ্ঠে শিশোঁদীয়কুলের জয় গান করিতে লাগিল। 
টি ১৯ 

* মেখসিংহ বৈ জনপদের অধীক্র ছিলেন। তিনি চন্দাবৎগোত্রে সমুভভুত । তাহার মন্তানসস্ততিগণ 

মেঘাবৎ নামে আধ্যাত হইয়া খাকেন+ মেঘসিংহ ঘোর কুষ্ধবর্ণ ছিলেন বলিয়া “কালমেধ নামে 



৪৮৮ রাজস্থান । 

জয়োৎফুল্ল রাজপুতগণ মিবার ও মারবারের মধ্যপথবাহিনী রিরকিয়] নায়ী তরঙ্গিণীর 

তটবর্তী চর্দ,নামক স্থানে একত্রিত হইয়া আপনাদিগের বিজয়িনী সেন! মিবারের অন্ঠান্য 
স্থানে চালিত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । কিন্তু ভাহাদিগের নির্বুদ্ধিতাবশতঃ 
সমস্ত উদ্যোগই জিফল হইয়া গেল। জয়মদে মত্ত হইয়! তাহারা আপনাদিগের অবস্থা 
একবার ভাবিয়া দেখিলেন ন। এবং স্ঠায়ান্যায় বিচার'ন। করিয়াই যথাতথা অসিচালন 
করিতে উদ্যত হইলেন । ছুর্দা্ত মহারাষ্ট্ায্গগণ সন্ধি-পত্রের অবষানন। করিয়া অন্তায়নূপে 
যে সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল); যদি তাহারা! তথন সেই সমস্তই উদ্ধার করিতে 
অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত উদ্যোগ সফল হইত; কিন্তু তীহারা ভ্রান্ত 
ও বিমুঢ হইয়া মনে করিলেন যে, মহারাষ্থীয়গণ যখন একবার পরাজিত হইয়াছে, তখন 
তাহারা আর মস্তকোত্বোলন করিতে পারিবে না। এই ধারণ! নিবন্ধন তাহার 

 তাহাদিগের ন্তায়লন্ধ জনপদগুলিও কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। কিন্ত 
বীরনারী অহল্যা বাইয়ের প্রচণ্ড বাহুবল প্রভাবে তাহাদিগের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়া 
গেল। হলা বাই ছলকার-রাজ্যের রাজমহিষী। রাজপুতদিগেকে নিমবেহৈরা 

হস্তগত করিতে দেখিয়া তাহার রোষানল উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। রাজপুতদিগকে দলিত 

করিবার জন্ত তিনি সিদ্ধিয়ার দলভুক্ত সৈন্তদিগের সহিত একত্রিত হইলেন । তাহার 

আদেশতর্মটুলজি সিন্ধিয়াটও ঢল) সহস্্র অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে বিজিত 

৬. নানট্রক সাহায্য করিতে যুন্দিসর অভিমুখে অগ্রসর হইল । শি নানা তখন উত্ত 

নগরে অবস্থিত হইয়া! অবরোধকারী রাজপুত সৈনিকদিগকে প্রচণ্ড বাহুবলের সহিত 

৯, 

দলিত করিতেছিলেন। এমন সময়ে সহযোগী মহারাষ্ট্রীয়গণ সদলে সেই নগরের .নিকট 
উপস্থিত হইলেন এবং রাণার সেনাদলকে 'অলক্ষিত ভাবে আক্রমণ করিলেন। সন্বং 

১৮৪ অবেরর মাঘমাসের ৪র্থ দিবস মঙ্গল বাসুরে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সমারন্ধ হইল। 

রাজপুতগণ অসতর্ক থাকাতে মহারাস্ত্ীয়দিগের ভীষণ বল প্রতিরোধ করিতে পারিল না) 

দ্ুতরাং তাহার! ঘোরতররূপে পরাজিত হইল। রাণার মন্ত্রী অনেকগুলি সৈনিক ও 

সামস্তের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইলেন; এবং কানোর ও সপ্ত্রিপতি  আপনাপন 

সেনাদলের সহিত দারুণ আহত হইলেন । সত্রিপতির আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হওয়াতে 
তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে পারিলেন না) স্মতরাং শক্রগণ তাহাকে বন্দী 

করিল। মাঁধাজি সিদ্ধিয়ার পরাজয় নিবন্ধন রাঁজপুতগণ ইতিপূর্বে যে সমস্ত জনপদ হস্তগত 

করিয়াছিলেন, একমাত্র জৌদ ভির তৎসমস্তই আবার মার্হাট্রাকুলের হস্তে পতিত হুইল । 
একমাত্র বীর দ্বীপ চাদের 'অদ্ভুত বিক্রমপ্রভাবে জৌদ রক্ষিত হইয়াছিল। দ্বীপ চাদ 
ক্রমাগত একমাঁস ধরিয়া বিপুল বীরত্বের সহিত জৌদ রক্ষা! করিক্না অবশেষে আপন, 
কামান, বন্দুক ও সৈন্য সামস্ত সমভিব্যাহারে শত্রুর সেনাব্যহ ভেদ পূর্বক মণ্ডলগড় 
ছর্গে প্রস্থান করিলেন । এই রূপে হতভাগ্য রাঙ্জপুতদিগের ছুঃখনিশ! প্রভাত হইতে 

* তিনি দুইবৎসর বন্দী দশায় অবস্থিত ছিলেন, পররিণেষে আপন তুমি তর অত চারি 

উৎকৃষ্ট নগর নিযস্বরপ প্রদান করিয়া মুক্তিলাত বরেন। 



না হইতেই আবার নিবিড় তমসায় নিমগ্ন হইয়। পড়িল; তাহাদিগের সমস্ত চেষ্টা ও 
উদ্যোগ নিক্ষল হইয়া! গেল। 

উক্ত ভীষণ সংঘর্ষে একমাত্র চন্দাব ভিন্ন মিবারের আর সমস্ত সর্দার ও সামন্তগণ 

যোগ দান করিয়াছিলেন । ইহাতে চন্দাবৎদিগের আস্তরিক ছুরভিস্ধি শ্বতঃই প্রতিপন্ন 
হইয়া থাকে । তাহার! ক্রমে ক্রমৈ এত দুর্দমনীয় হইয়! উঠিল, যে, রাজমাতা। ও রাণার 

নবীন সচিব (লামভ্টিরাজকুমারের স্বার্থ দৃঢ় রাখিবার জন্য তাহাদিগের সহিত ঘোরতর 

বন্য করিতে গ্রস্তত হইলেন। কিন্তু তাহার! কিছুতেই তাহাদিগকে বিনীত করিতে না 
পারিয়া অবশেষে শান্তভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন এবং মধ্যস্থ স্বরূপ রামপিয়ারীকে 

শালুম্বাসর্দারের নিকট প্রেরণ করিলেন । শালুন্ব সর্দার শাস্ত হইলেন এবং রাজকুমারের 

নিকট জরি স্বীকার করিবার জন্য উদয়পুরে আগমন করিলেন। উদয়পুরে উপস্থিত 
হইয়াই তিনি ছলক্রমে বলিলেন “আমি মন্ত্রী মোমজির সহিত একত্র হইয়| কার্য 

করিতে মনস্থ করিয়াছি |” কিন্তু তাহার আস্তরিক উদ্দেপ্ত যে, সোমজিকে কৌশলজালে 
জড়িত করিয়া আপন কাধ্যসিদ্ধি করেন। সোমজি অত্যন্ত বুদ্ধিমান; বিশেষতঃ তাহার 

দ্বারাই শালুষ্ব সর্দারের লালিত ছুরাকাজ্ষার পথে দারুণ প্রতিরোধ স্থাপিত হইয়াছিল । 
এক্ষণে তাহাকে সংহার করিয়। সেই সমস্ত প্রতিরোধ দূর করিবার জন্যই শালুন্ব পতি 
উক্ত প্রকার প্রস্তাব উত্থাপন করেন । একদা সোমজি আপন মন্ত্রাগারে রাজকার্ষ্যে 

নিবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে কোরাবারের তুঙ্জনসিংহ এবং ভাদৈশ্বরের সুর্দারসিংহ 
সেই গৃহ্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । মন্ত্রী সোমঞজির সন্মুথে উপস্থিত হইয়াই সর্দারসিংহ তীব্রম্বরে 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কোন্ সাহদে আমার ভূমিবৃত্তি পুনগ্রহণ 
করিয়াছেন 1» এবং এই বাঁকোর অবসান হইতে না হইতেই আপনার উন্মুক্ত ছুরিকা 
মন্ত্রীর হৃদয়ে প্রবিদ্ধা করিয়। দিলেন। এই লোমহ্র্ষণকর হত্যানিবন্ধন রাজ্যমধ্যে মহা] 

গণ্ডগোল পড়িয়। গেল। রাজকর্পুচারীগণ দুবৃত্ত চন্দাবৎদিগের ভয়ে চারিদিকে সশক্কিত 

হয়] উঠিল।  রাণা তখন “স্ুহৈলিয়া বাড়ী” (অগ্সর-কানন) নামক উদ্যানবাটিকায় 
বেদনোরের সিংহ) এবং অন্যান্ত সর্দারগণের সহিত আমোদ-প্রমোদে কাল হরণ 
করিতেছিলেন । হতভাগ্য সোমজির ভ্রাতৃদয়* “রক্ষা করুন” “রকম! করুন” বলিয়া চীৎকার 

করিতে করিতে ভয়টকিত ভাবে সেই প্রমোদ বাটীকায় প্রবেশ করিলেন । ছূর্বৃত্ত অর্জন- 
সিংহ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া! ত্বরিতবেগে 'সেই গৃহমধ্যেই প্রবিষ্ট 

হইলেন। তাহার দক্ষিণহস্ত তখনও দোমজির শোণিতে আগ্নুত। তাহার ছুঃদাহসিকতা। 

দেখিয়া! সকলেই স্তত্তিত হইলেন) কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। 

কেবল রাণা তাহাকে “বিশ্বাসঘাতক, বলি গালি দিয়া দূর হইতে আদেশ 
করিলেন। অতঃপর এই বীভৎস ও নৃশংসকাণ্ডের অভিনেতৃগণ আপনা দিগের সেনাপতি 

পপ _.__ ৭. শী শা 

৪ ও সতীদাসেকঈ সহিত তাহাদিগের পিতৃব্য-তনয় জয়টাদ ছিলেন। ভাহার। ভ্রাতৃহস্তার 

প্রাথনাশ করিয়া প্রতিশোধ লহয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিশোধ- পিপাস। শান্ত করিতে গিয়া অবশেষে 

তাহাদিগকেও পতিত হইতে হইয়াছিল। 



৪৯? রাজনস্থান। 

শালুন্ব সর্দারের সহিত চিতোরনগরে 'প্রতিগত হইলেন। মোমজির ভ্রাতৃদ্বয় শিবদাস 
ও সতীদাস তৎপদদে অভিষিক্ত হইলেন এবং শক্কাবংদিগের আলুকুল্য প্রাপ্ত হইয়া 
বিদ্রোহী চন্দারৎঘিগের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিলেন | ইন্টার! যে কয়েকটা যুদ্ধের 
'অভিনন্ম করেন, ত্সধ্যে কেবল অকোলাক্ষেত্রে বিদ্রোহীদিগের উপর জয়লাভ করিতে 

সক্ষম হুইয়াছিজেন। . উক্ত সমরাভিনয়ে, কোরার্বারের অর্জুনসিংহ চক্যাবংদিগের 

দৈনাপত্যে নিযুক্ত. ছিলেন। কিন্তু ইহার স্বর্পকাল পরেই ্গীরোদাক্ষেত্রে শক্তাবংগণ 
আবার পরাজিত হইলেন ।.এই ভীষণ সংঘর্ষকালে রাজ্ধামধ্যে একপ বিশ্হ্খল। ও গণ্ডগোল 

সসুডূত হইল যে, সকলেই নান। আশঙ্কায় আকুজিত হুইয়া উঠিল। যেন ভয়ঙ্করী 

অরাজকতা! বীভৎস বেশ ধারণ করিয়া মিবারের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। 

যে পক্ষ জয়লাত রূরিতে লাগিল, তাহাদেরই উন্মত্ত আচরণে হতভাগ্য প্রজাকুলের ধনপ্রাণ 
বিন হইতে লাগিল । কৃষক প্রীণাস্তকর পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক শন্ত উৎপাদন করিয়াও 

তাহা ভোগ করিতে পাইল না! ; দ্বর্ণকার, লৌহুকার ও চর্খফার প্রভৃতি শিল্পীগণ হৃদয়ের 
শোণিতদানে শিল্পসামস্্রী প্রস্তুত করিলেও তাহার ফলভোগ করিতে পারিল না, বণিক 

সর্বন্ব-বিনিময়ে পণ্যজাঁত ক্রয় করিলেও বিক্রয় করিতে পারিল না )-_সমস্তই পাষণ্ড 
স্ন্যগখকর্তৃক লুষ্ঠিত হইতে লাগিল। পুর্বকালে যে মিবারে চৌর্ধ্য কেবল নামমাত্র 
শ্রুত হইত, বস্ততঃ যাহার অভিনয় কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইত ন1, আজি ছু্ধর্য চন্নাবৎদিগের 
অত্যাচারে তাহা মিবারের গৃহে গৃছে অভিনীত হইতে লাগিল। ধনসম্পত্তি দূরে থাকুক, 
গ্রজ্গাকুলের জীবন ও মানমর্ম্যাদ! বিপন্ন হইয়া! উঠিল। ন্থতরাং সকলে স্ স্ব আবাস 
শৃছ পরিত্যাগ পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিতে বাধ্য হইল। এই অনর্থকরী দশ্থ্যতা ও 
'অরাজকতার অভিনয়ে কতিপয় বৎসরের মধ্যেই মিবারভূমি অর্ধেক প্রজ! হারাইল। 
ভূম্যধিকারীর শন্তাক্ষেত্র, ক্লুষক্ষের হলগোধন, তত্তবায়েব বয়নযস্ত্র এবং বণিকের 
বাণিজ্যাগার--লমস্তই শুন্ত হইয়া রহিল। যে সকল শোতভাময় হন্দ্যরাজির অভ্যন্তরদেশ 
জজলাচ্চুলের অমিয়মর হানতে অথবা বিমল -নৃত্য গীতে পরিপূরিত থাকিত, তৎসমন্তই 
শৃন্ত শ্বশান বহিয়! প্রাতীত হইল )-হিংশ্র জন্তগণ নিবিড় বনভূষি পরিত্যাগ করিয়া 

সেই সমন্ত অষ্টাঙ্সিকার মধ্যে বাস করিতে লাগিল। 
 মিবারের দেই সার্ধজনীন বিপ্লবকালে ' রাজায় প্রজায়, ধনীতে ও নির্ধনে কিছুই 

গ্রভেদ রহিল না । সে লময্বে যাহার উপযুক্ত বল ছিল, সেই ব্যক্তিই আত্মরক্ষা করিতে 
পারিস়্াছিল। সেই ব্যক্তিই কলের উপর আধিপত্য বিস্তায় করিতে সক্ষম হইয়াছিল । 
নতৃবা সকালেই পাষণ্ড দক্্াদিগের "দ্বারা সমানরূগে উৎপীড়িত হইয়াছিল। ফলত: 

রাজ্যের অরঙ্থা অত্যন্ত দীন হীন হইনা পড়িল । রাজার়ও অবস্থা অতি শোচনীয় 
ৃ্তিধারণ রুরিল।. কোথায় তিনি বিপন্ন প্রজাবর্গকে আশ্রয় দান করিবেন, না, আপনিই 

আশ্রয়ের জন্য লালায়িত হুইয়! উঠিলেন। সুতরাং তাহার সহিত প্রজাকুলের যে স্ব 
ছিল, তাহা ছিন্ন হইয়। গেল. এবং সকলেই আত্মরক্ষার্্ প্রাণপণে আত্মবল প্রয়োগ করিতে 

বাধ্য হইল। রাণার এইকপ অকর্মশ্যতা হইতে রাজ্য্সদ্যে আরও কতকগুলি মহানথের 
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মুভাবন হইল | যেসমস্ত ককের মাতৃছুমি পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছ! রহিল না, 
তাহারা ািসানিধ্র স্বার্থ অব্যাপন্প রাখিবাঁর জন্য কোন একজন যোগার সাহায্য 
গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তাহার সাহায্যের প্রতিদানম্বরূপ তাহাকে কোনরূপ নিযপিত 
অর্থনানে সম্মত হইল। লোকের স্বার্থরক্ষণ্পৃহা তই বলবর্তী হইয়া উঠিল, ততই 

রক্ষকের আব্তক বাঁড়িতে লাগিল। একিবনধন যে রাজপুত জঙ্বারোহণ ও ভরচালন 
করিতে পারিত, সেই একজন বীর হইয়া ঈীড়াইল এবং তাহারই অসিসাহাষা অনেকেরই 
্রার্থনীয় হইয়া উঠিল । এই সমস্ত অশ্বারোহী নানাপ্রকার উপায়ে অর্োপার্জন 
করিতে লাগিল। কৃষক্দিগের নিকট হইতে তাহারা আপনাদিগের প্রদত্ত আহুকুল্যের 
পণ গ্রহণ করিতে লাগিল, আবার বণিকদিগের পণ্যসামত্রী লুঠন অথব| তাহাদিগের 
ও নিকট হইতে শুন্ধ আদায় করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের এই শেষোক্ত আচরণ 
এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, কোন বণিকই তাহাদিগকে গুক না দিনা পণ্যদ্রব্য লইয়। 
নির্কিপ্সে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে পারিত না। এইরূপ শুন্কসংগ্রহ ক্রমে উক্ত 
রাজপুতদিগের বৃত্তিয্নূপে পরিণত হইল। এমন কি উক্ত ছুরাচরণ দুরীকত হইলেও 

তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া এ বৃত্তি দাবী করিয়াছিল। এ সকল দাবীদাওয়ার মীমাংসা 

কর! ক্রমে অতি ছুরহ ব্যাপার হইয়া ফড়াইল। যাহাহউক, এই সকল ভীষণ 
অস্তার্বপ্লব হইতেই রাজোর অন্তঃসার শূন্য হইয়া গেল। কিন্তু ইহার উপর আবার 
ধখন ছুর্ধর্ঘ মার্হাা দন্থ্যগণ দলে দলে মিবারভূমে আপতিত্র হইতে লাগিল, তখন 
উক্তরাজ্যের যে, দ্বিগুণতর শোচনীয় দুর্দশা! সংঘটিত হইল,' তাহা বর্ণন কর! বাহুল্যমাত্র । 

চন্দাবংদিগের বিদ্রোহিতা প্রযুক্ত রাজ্য মধ্যে উক্তরূপ অনর্থের উদ্ভব দেখিয়া রাণা 

ও তাহার মন্ত্রীগণ বিদ্রোহীদিগকে চিতোর হইতে দুরীকুত করিবার জন্য অবশেষে 

সিদ্ধিয়ার আন্ুকৃল্য প্রার্থনা করিতে মনস্থ করিলেন। যে পাষও দিন্ধিয়া অপ-নৃপতি 

রতনমিংহের সহায়তায় অবতীর্ণ হইয়। রাক্ষসের ন্যায় মিবারের অর্ধেক শোণিত শোষণ 

করিয়াছে; আজি বিধি-বিড়ন্ধিত হতভাগ্য রাা তাহীরই আন্ুকল্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য 
হইলেন। তিনি নিতান্ত অকর্পপ্য, নিতান্ত হীনজীবন, নতুবা যে মিবারের সর্বনাশ 
করিল, আবার তিনি তাহীকেই বন্ধু তাবিয়। ডাকিবেন কেন? কথিত আছে, এরূপ 

ব্যাপারে জলিমমিংহ রাঁণাকে প্রণোদিত করেন । সিদ্ধিয়্া তখন পুণ্যতীর্ঘ পুফরহুদের 

পবিত্র তটভূমে স্থৃবিমল শাস্তি সস্তোগ করিতেছিলেন *। লালসন্তক্ষেত্রে পরাজিত হ্ইয়। 

অবধি তিনি বিখ্যাতি ফরাসী বীর দিবৌয়ের হস্তে আপন সেনাদলের  সংস্কারসাধনের 

ভার অর্পণ করেন। শন্তরমিপুণ উক্ত যুরোপীয় বীরের ন্মচারু- শিক্ষার গুণে মহারাস্ীর 

সেনা পূর্ববল পুনরুপচয় করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইল। ক্রমে মৈরতা ও পত্নক্ষেত্র 

সেই মহারাষ্ীয় সৈন্যাগণেয বিক্রমধছি অলস্ত ভেঙে বিস্ক রিত হইয়া উঠিল। রাঠোরগণ 
পচ্ড বীরত্ব প্রকাশ ও প্রচুর আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াও লে বিক্রমানল নির্মাণ 
বিডির টিনা 

* স্থং ১৮৪৭ খৃঃ ১৭৯১) অব। 
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করিতে পারিলেন না পরস্ত তাহারা পরাজিত হইলেন; তীহাঁদিগের পরাজয়ে 

রানস্থানক্ষেত্রে মহীরাষ্ট্রবীর সিদ্ধিয়ার লুপ্ত প্রতিষ্ঠা আবার জাগরিত হইয়া উঠিল; 
তাহার গৌরব আবার জলস্ত বিভায় জলিয়া উঠিল। রাণার আদেশ ক্রমে জলিমসিংহ 
মিবারের প্রধান সচিবগণের সহিত সেই পুণ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের 
মনোভাব তংসমীপে জাপন করিলেন। জলিমসিংহের মুখে রাগার মনোভাব বুবিতে 
পারিয়! সিন্ধিষ্বা. তাহাতে সম্মত হইলেন এবং সানন্দহৃদয়ে তীহাদিগের প্রস্তাবে সম্মতি 
দান করিলেন । এই ঘঁটনাহ্থত্রে আবদ্ধ হুইয়। রাজস্থানের রাজনৈতিক রঙ্ষতৃমে যে 

সমস্ত মহা মহোপাধ্যায়গণ অবতীর্ণ হইলেন, তাহাদের অদ্ভুত বীরানুষ্ঠানে রাজপুতানার 
ইতিবৃত্তে একটা নূতন যুগের অবতারণা হইল, বলিতে হইবে। এক্ষণে প্রয়োজনবোধে . 

আমর! তাহ! সংক্ষেপে অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ব হইলাম * | ্ 

জলিমসিংহ ইতিপূর্কে কোটার প্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্তরূপ 

'উচ্চপদে দৃঢ় অধিঠিত থাকিয়া চতুঃপার্শস্থ বৈরীদিগকে দমনে রাখা যদিও সামান্য 
কাধ্য নহে, তথাচ তিনি তাহাকে অতি অকিঞ্চিংকর বলিয়! মনে করিয়াছিলেন। 

তাহার হদয়মধ্যে যে এক উচ্চ অভিলাষ ধীরেধীরে গুপ্তভাবে প্রসারিত হইতেছিল, তাহার 
পরিতৃপ্থির পক্ষে কোটার প্রতিনিধিত্ব অতি সামান্য। সেই সীমাবদ্ধ স্বন্পপ্রসর 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে তাহার সেই উচ্চ অভিলাষ কিছুতেই পরিতৃপ্ত 
হইবে না। সেই উচ্চ অভিলাধ-_মিবাররাজ্যে চির. আধিপত্য-লাভ। জলিমসিংহ 
যেরূপ রাজনীতিজ্ঞ, সেইন্বপ মানব-হৃদয়ের সুজ্্তম ভাব সংগ্রহ করিতে বিশেষ 

পারদর্শা। এই অপূর্ব পাঁরদর্পিতাবলে তিনি বুঝিতে. পারিয়াছিলেন যে, হীনজীবন 

রাণা! তাহার অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে কোন প্রকার প্রতিরোধই স্থাপন করিতে পারিবেন 
না। তাহা হইলেই তিনি মিবারের. সহিত হারাবতীর রাজস্ব একত্রিত করিয়া সমগ্র 

রাজস্থানের অধিনায়কত্ব লাভ করিতে পারিবেন। তাহার দৃঢ় ধারণ! ছিল যে, 

জয়পুর ও মারবারের নৃপতিত্বস্ধ একীভূত হইলেও তাঁহাকে পরা্জিত করিতে পারিবেন 

ন]। জলিম জয়পুরের নৃপতিকে ভীরু ও রমণী বলিয়। ঘ্বণ! করিতেন; কেনন! তিনি একমাত্র 

কোটার সেনাদলের সাহায্যেই কুশাবহ-নৃপতির বৃহতী সেনাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন 
এদিকে মারবারের শ্রেষ্ঠ সামস্তগণ ততপ্রতি যে্ধপ অন্ুরক্ত হুইয়াছিলেন। তাহাতে 
তাহার নিশ্চয় ধারণা ছিল যে, হারা কখনই ততবিরুদ্ধে, অসিধারণ করিবেন না। 

রাজনীতি-বিশারদ মন্তত্বজ্ঞ জলিমসিংহের পণ উচ্চতর, আশীপূর্ণ! ভগবতী সিগি 

বরদামৃত্তি ধারণ করিয়া তাহার সন্ুথে দণ্ডারমান হইলেন) কিন্ত একমাত্র সৌভাগা- 
লক্ষীর স্থপ্রসাদ না পাওয়াতে তিনি অমূল্য বর লাভ করিতে সক্ষম হইলেন না? 
হইলে, তাহার সহিত ভারতের অনৃষ্টক্র অন্যদিকে পরিবর্তিত হইত), চ. ভারতের 

* রাণ। তীষসিংহ ও জলিমসিংহ প্রত্ৃতি গে সকল ব্যক্তি কর্তৃক এই সকল খ্যাগার | খালাও 
হইয়াছিল, মহা টডসাহেৰ ভাহাদিগেরই নিকট হইতে উক্ত বিষরগাবলি প্রাপ্ত হয়েন। হা 
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ভাগ্যগগনে আবার ন্বাধীনতান্্য সমুদিত হইত)__বিষাদময়ী কালনিশা প্রভাত 
হইয়া যাইত। কিন্ত বিধাতা লৌহলেখনী দ্বারা হতভাগিনী ভারততৃমির ললাটপষ্টে 
পরাধীনত! লিখিয়। দিয়াছেন) . সেই গভীর লিখন শীত অপনীত হইবার নহে? 
সেই জন্য জলিমসিংহ সেই অমূল্য বর লাভ করিতে পারিলেন না। আপনার 
মহামন্ত্রের সাধনার জন্য তিনি যে" কঠোর কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়ছিলেন, তাহাতে 
বিচরণ করিতে করিতে তাহার পদশ্বলন হইল। সেই পদস্থলন হইতে বীর জলিমসিংহ 
আর উখিত হুইতে সক্ষম হইলেন না) ফক্ষম হইলেন না বলিয়া তিনি ভারতের 
সর্বময় কর্তী হইতে না পারিয়1! কেবল একমাত্র রাজপুতনার নেষ্টর * স্বরূপ হইলেন। 

রাজনীতিজ্ঞ সুচতুর জলিমসিংহের হৃদয়ে যে আশা! ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতেছিল, 
ভাহার পরিতৃপ্তি সাধন করিবার জন্য তিনি সমূহ স্থযোগ পাইলেন। রাণা আপনার 

বল দৃ়ীকরণের ভার তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই গুরুতর কাধ্য সাধন করিবার 

বাপদেশে জলিম স্বীয় অভীষ্ট-নাধনের উপায় ও কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। 

ঘি তাহার সেই সমস্ত কৌশল সফল হইত, যদি তিনি আপনার অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে 

সাধন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতের একটা মহোপকার সাধিত হইত। 

ষেগুরুতর ভার রাগ! কর্তৃক তৎকরে স্তস্ত হইয়াছিল, তাহ! যথাবিধি সংদাধন করিতে 

বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এত্তিন্ন বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে চিতোর আচ্ছিন্ন 

করিতে অনেক অর্ধব্যয় হইবার সম্ভাবনা । ফলতঃ অর্থভিন্ন কোন কা্্যই সুসম্পন্ 

হইতে পারে ন|। ন্ৃতরাং অর্থের প্রয়োজন । কিন্তু কি প্রকারেই বা সেই অর্থ 

সংগৃহীত হইতে পারে? এই চিস্তা জলিমের মনে উিত হইল। তিনি অবশেষে 

স্থির করিলেন যে, বিদ্রোহীগণই যখন: মিবারের এ বিপুল অর্থ-প্রয়োজনের প্রাধান 

কারণ, তখন তাহাদিগের নিকট হইতেই তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে । রাজপরিবার 

সংস্কাত্ত যে সকল ক্ষেত্র চন্দাবংগণ কর্তৃক অধিকৃত আছে, তৎ্সমুদাক্স এবং তাহাদিগের 

মিকট হইতে চৌধ্টরি, লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। উক্ত চৌধন্্ি লক্ষ টাকা 

পাচ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার তিন অংশ সিদ্ধিয়ার করে অর্পিত হইবে, অবশিষ্ট 

টাকা রাণার অর্থাতাব পূরণ করিবার জন্য ব্যন্সিত হইবে। এইরূপে কর্তব্যনিচয় 

নিরূপিত হইলে জলিমসিংহ একটী বলিষ্ঠ সেনাদল গ্রহণ করিয়া চিতোরাভিমুখে 

অগ্রসর হইলেন । অস্বজি ইঙ্গলিয়া। উক্ত সেনাদলের অধিনেতৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। 

এদিকে ঙিদ্ধিয়। মারবারের নৃপতির নিকট হইতে পণ গ্রহণ করিবার জন্য ততপ্রদেশের 

রাস্তদেশ হইয়া! সালে হাত্রা করিলেন। জলিম ও অস্বজি সদলে চিতোরাভিমুখে 

অগ্রসর হইতে লাগিলেন) কত শ্যামল শসাপূর্ণ ক্ষেত্র তাহাদিগের ছুদধর্য সৈনিকগণপের পদ- 

ও মোর হীদীর পুরারধে ডাহার পিতার নাম নিলিযন। কথিত 
শা রী ৰ টি বিল নেষ্টরের বহুল গণবর্ণন! দেখিতে পাওয়া! 

ঝাছ। ভিনি জি বুদ্ধিমান, রাজনীতিকুষ্াল ও রপবিশারদ নরপতি ছিলেন | (দ্রীসীয় পুরাপষতে) 

ভিনিীর্ঘকাল জীব ছিলেন এবং বক্ষে তিন 
পুরুষের উত্তব ও বিনাশ দর্শন করিয়াছিলেন । 

৬৩ 



৪৯৪ রাজন্থান। 

প্রহায়ে ছায়খার হইয়! গেল! কত রমণীক়্ গ্রাম ও পরী দারুণ উৎপীড়িত হইল । বিশেষতঃ 
যে সকল গ্রাম বা লগর জলিমের রোষানলে পতিত হইল; সে সকলের কনার ছর্দশার 
নীমা রহিল না। জলিম তত্রত্য অধিপতি বা গ্রামীন্দিগের নিকট হইতে যথেচ্ছ 
পণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ধীরাজসিংহ নাম! জনৈক ব্যক্ষি চন্দাষৎসর্দার 
ভীমসিংহের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন । তিনি একজন বুদ্ধিমান ও সাহসী রাজপুত । 

যংকালে উক্ত সংঘর্ষ সমু্ভূত হয়, তখন ধীরাজ হামিরগড়ের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত 
ছিলেন। তাহাকে বিদ্রোহীদলের অন্তর্নিবিষ্ট জানিয়। জলিম তাহার হাঁমিরগড় 
অবরোধ করিলেন । ক্রমাগত ছয় সপ্তাহ ধরিয়া! উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে 
লাগিল। কোন পক্ষেই জয়পরাদ্দয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল ন1। ছন্প সপ্তাহের পর 
বিধাভার কঠোর নির্দেশান্ুসারে ধীরাজসিংহের সৌভাগ্যপথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল। 
হামিরগড়ের কৃপনিচয়ের উৎদ সকল জলিমসিংছের কামানাবলির মংঘর্ষণে ভগ্ন ও বিনষ্ট 

হইলে জলাভারে দারুণ কট ভোগ করিয়া! নাগরিকগণ অবশেষে হূ্ণন্বার উদ্ঘাটন 
করিতে বাধ্য হইল। অচিরে জলিমসিংহ হামিরগড় ধীরাজসিংহের হস্ত হইতে কাড়িয়। 
লইলেন। এইরূপ আরও ছুই এক স্থল অধিকার করিয়া রাজকীয় সেনাদল ক্রমে ক্রমে 
চিভোর-অভিমুখে অগ্রসর হইল। পথিমধ্যে বসী নামক আর একটা স্থলে তাহাদিগের 
প্রচও গতি কিছুক্ষণের জন্য প্রতিরুদ্ধ হইল। বসী চন্দাবৎ ভূমিবৃত্তি। কিন্তু সকষ 
জলিম অবশেষে তাহাও হস্তগত করিয়া! লইলেন, এবং বিজয়মদে মত্ত হইয়া অল্পকালের 

মধ্যে চিতোরনগরে উপস্থিত হইলেন । চিতোরের উন্নত প্রাকারাবলির মূলদেশে অধিটিত 
হুইবার কিছুকাল পরেই তাহার! সি্ধিয়ার ও তদধীন বিশাল চমূর সাহাঘ্য প্রাণ 
হইলেন । | 

উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেই মানব প্রায়ই বৃথা গর্ব ও অহস্কারে বিমুঢ় হইয়া থাকে। 
ষে রাণার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলে হ্বয়ং পেশোয়া আপনাকে কৃতার্থগন্য 

মনে করিয়া থাকেন, আবি মাধাজি সিদ্ধিয়া চিতোরের সম্মুথে তাহাকে দেখিতে 

চাহিলেন। সিঙ্ধিয়ার এরূপ অন্যায় অভিলাষে জলিমসিংহ ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইলেন) কিন্ত 
কি করিবেন? অবশেষে তিনি দর্পা মাধান্সির উচ্চ অভিলাষ পুরণ করিবার জনা 
উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন | ভাগ্যচক্রের এমনই পরিবর্তন) গৌরবগরিমার 
এমনই অনিত্যতা যে, যে র্লাণার পূর্বপুরুষদিগকে দেখিবার জনা নান? উপহার 
লইয়! ভারতের নান দিগৃদেশ হইতে উচ্চবংশীয় নরপতিগণ শিশোদীয়দিগের রাজসভার 
সমাগত হইলেন, আদি তাহাকে একজন মহারাইীয় দা্্যর সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
জন্য রাজধিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া রাজপথে বহিগ্ত হইতে হইল-! রাজধানীর 
কিয়ঙ্গুরবর্তী প্রসিদ্ধ “্যাজমেরর শৈলমাল! মধ্যে রাশা ও সিদ্ধিয়ার পরস্পরের সাগাৎ 

হইণ। সিদ্ধি রাগাকে সম্মান সহকারে গ্রহণ করিয়া অবরোধকারী  লেনাদবের 
নিকট লইর1 গেলেন । এ সকল ব্যাপার অতি -ফ্লকাহলর মধ্য লমাণিত, হইল। 
কিন্ত নেই সাষান্য লময়ের মধ্যে যে অসামান্য ব্যাপার লংঘিত হইল, তাহাতে 



তীক্ষবুদ্ধি জলিমের অতীষ্টসিদ্ধির পথে গ্রচণ্ড প্রতিরোধ স্থাপিত হইল, তীহার ভাগাগগন 

কালগেঘঞজালে মমাচ্ছন্ন হইয়া! পড়িল। যৎকালে দিদ্ধিয়া ও জলিম রাপার সহিত 
সাক্ষাৎ ফরিতে চিতোর পরিত্যাগ করিয়৷ গেলেন, তখন একমাত্র অস্বজি সদলে 
চিতোরে উপস্থিত রহিলেন। জলিমের হৃদয়ে যে সকল নবীন আঁশাবরী দঙ্গোপনে 

ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়। উঠিত্ঠেছিল, তাহা অন্বজি জানিতে পারিয়াছিলেন। জলি 

্বী় মনোভাব যদিচ কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়! বলেন নাই, তথাপি তিনি চতুয 
মহারাহীয় বীর অন্বজ্জির তীক্ষ নয়ন হইতে তাহা! গোঁপন রাখিতে পারেন নাই। তিনি 

যত গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতেন, অন্বজির মনে ততই সনোছের উদয় হইত; 

ততই মহারাই্বীর তাহার হৃদয়ভাব বুঝিবার উপবুক্ত সময় পাঁইতেন। অন্বপ্ধি বুঝিতে 

পারিলেন; বুঝিতে পারিলেন যে, জলিম একটা উচ্চতম অভীষ্ট সাধন করিবার চেষ্টা 

করিতেছেন । তাহার দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, জলিমের সেই উচ্চতম অভিপ্রায় সিদ্ধ 

হইলে তীহার সমস্ত আশা! ব্যর্থ হইয়া! যাইবে, তীহাকে জলিমের অধীনে শুদ্ধ একটা 

সহকারী সৈনিকের কার্ধ্য সাধন করিতে হইবে। এইরূপ ধারণা মনোমধ্যে দৃঢ় 

নিবদ্ধ হওয়াতে তিনি জলিমের সমস্ত অভিপ্রায় বার্থ করিবার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। 

কিন্ত এতদিন কোন সুযোগই প্রাপ্ত হয়েন নাই; আজি জলিমকে স্থানান্তরিত দেখিয়া 

তাহার বিক্রম ও প্রতৃত্ব পর্যন্ত করিবার জন্য তিনি বিদ্রোহী চন্দাবৎসর্দারের 

সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন । জলিম অন্বজ্জিকে বন্ধু বলিয়া জানিতেন। তিনি 

যদিও আপন মনোভিলাষ অন্বঞ্জির নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন নাই; তথাপি তিনি 

তাহাকে বিশ্বাম করিতেন। তিনি জানিতেন যে, অস্বজি তীহার কোন অনিষ্ট করিবেন 

না। এই ধারণা প্রযুক্তই জলিমের কৌপশলঙ্াল ছিন্ন হইয়া গেল, তাহার সৌভাগ্যের 

পথে কণ্টববৃক্ষ রোপিত হইল। নীচাশয়তাতে জলিম যদ্যপি আপন রাজনৈতিক 

প্রতিবন্ধীর সমকক্ষ হইতেন, তাহা হইলে তিনি অন্বপধির চাতুধ্যজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া 

্বী় স্বাভাবিক তীক্ষ প্রতিভাবলে আপনার অদৃষ্টের পথ পরিফার করিতে পারিতেন। 

তিনি যখন আপনার অধঃপতন অনিবার্য জানিলেন) তখনও ইচ্ছা কক্গিলে থে 

কোন প্রকারে হউক পুনকুখিত হইতে পারিতেন। কিন্তু কৌন অযোগা উপায় 

অবলম্বন পূর্বক উদ্ধারের চেষ্টা করা অপেক্ষা তিনি অধঃপতনকেই শ্রেয়: বলিয়া গ্রহণ 

করিলেন। সুতরাং তাঁহার সমস্ত কল্পনাই ব্যর্থ হইয়া গেল। ফে সকল কল্পনার 

কারধযকারিতা.বলে তিনি সুবিশাল ভারতসাস্্রাজ্যের অধিনায়কন্ধ প্রা হইন্া কোটা 

কোটী ভারতসস্তানের আনৃষ্টচক্র নিয়মন করিতে পারিতেন ; তৎসমন্তই ছিন্ন ভিন্ন 

হওয়াতে জলিম শুদ্ধ কতিপয় রাজপুতের উপর. শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিলেন। 

পুরুষের ভাগ্যলিখন কি জটিল, কি ভয়ানক অবিষ্পষ্ট!' রা | 

শালুস্ব সর্দীর তীমসিংহ অন্বজির সহিত বডৃবন্ করিয়া অবশেষে স্থির করিগেন 

নজলিমসিংহ হি কার্যক্ষের হইতে হিদায় লইতে আদি হয়েন, তাহা হইলে জামি 

চিন্ডোর পরিত্যাগ পূর্বক বিংশতি লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া রাগার নিকট অবন্ভ 



৪৯১ রাজস্থান। 

হই।” চল্বাবৎসর্দারের এত প্রস্তাবে সকলেই সন্মত হইলেন । তাহার এই প্রস্তাব 
শ্রবণ করিলে সকলেরই ধারণা হইয়া থাকে যে, তিনি জলিমসিংছের উপর শত্রুতা 
করিয়্াই এন্সপ প্রস্তাব উখাপন করিয়াছিলেন | কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে 

কুটবুদ্ধি অন্বজি আপন স্থার্থসাধনের জন্য তাহাকে সেইরাপ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে 
প্রণোদিত করেন। টনাঁচক্রের কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন! এই সময়ে. আবার সিদ্ধিদা 

পুনানগরে গমন করিতে বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কেবল বিদ্রোহীদিগের কোনবধপ 
মীমাংস। হয় নাই বলিয়া তিনি এতদিন যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে তাহাদিগের 

উক্তরূপ প্রস্তাব শুনিয়া তিনি স্বীয় অভীষ্টসাধনের পন্থা পাইলেন, এবং মুক্তহ্ৃদয়ে 

তাহাতে সম্মতি দান করিলেন। | 

জলিমসিংহ এতাবৎকাল অন্বজিকে একজন বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করি আসিয়াছেন 1 

এরূপ বন্ৃতাব তাহার হৃদয়ের পবিত্র কৃতজ্ঞতার পূর্ণ নিদর্শন । উদ্জীনযুদ্ধে মহারাষ্ট্রবীর 

ত্রযন্বকজি তাহার জীবন ও স্বাধীনতা দান করিয়া যে মহোপকার করিয়াছিলেন, 

জলিম যদিও তাহার প্রতিদান করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি তজ্জন্য যথোচিত 

কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন। সেই কৃতজ্ঞ হৃদয়ের প্ররোচনান্ুসারে তিনি অন্বজিকে বন্ধুর 
ন্যায় জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন। যেখানে উভয়ের স্বার্থ পরস্পরের সংঘর্ষে না 

আসিয়াছে, সেই খানেই তাহাদিগের বন্ধুত্ব দুঢ় ও অটলভাবে রক্ষিত হইয়াছে । আজি 
উভয়ের স্বার্থের মধ্যে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত। এসংঘর্ষ শীষ্ব নিবারিত হইবার নছে। 

ইহা হইতে যে মহানলের উৎপত্তি হইবে, তাহাতে একদিক অবশ্তই বিদগ্ধ হুইয়া 
যাইবে। যাহা হউক, রাঁণার সহিত জলিম চিতোরসমীপে উপস্থিত হইলে অস্বর্জি 

করিত ছুঃখের সহিত বলিলেন “বিদ্রোহী ভীমসিংহ বশ্ততা স্বীকার করিতে চাহিয়াছে 

ৰটে, কিন্তু তাহারা বলে, 'জলিম এখানে থাকিলে আমরা কিছুতেই রাণার বশীভূত 

হইব না, অতএব এবিষয়ে যাহা কর্তবা, তাহা আপনার স্থির করুন|” পাছে সে 

প্রস্তাবে অনম্মতি প্রকাশ করিলে কেহ তাহার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করেন, এই জন্য 

জলিম সকলের অগ্রেই উত্তর করিলেন “যদি ইহাই তাহাদিগের আপত্তি হয়, যদি 
আমাকেই তাহার! প্রতিবন্ধক স্বরূপ জ্ঞান করিয়| থাকে, তাহা হইলে আমি আহ্লাদ 
এখনই এস্থল হইতে বিদীয় লইতেছি। বিশেষতঃ আমি এখানে থাকিলে অনেক 

অর্থব্যয় হইবারও সম্ভাবনা; সুতরাং রাণ! ইচ্ছা করিলে আমি একবারে আমার 

কোটাতেই গমন করিতেছি” চতুর জলিম আঙ্জি মহারাহীয়ের চাতুর্যজালে বিপরড়িত 
হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে, তীহার মনোভাব কেহই বুঝিতে পারেন নাই। 

কিন্ত কুটবুদ্ধি অস্বজির তীক্ষ দৃষ্টি যেতাহার হায়ের স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা 
তিনি আদৌ সনেহ করিলেন না'। জলিমের মহনীয় চরিত্র একটী বিশেষ উপকরণ 

সংগঠিত ছিল। দেই উপকরণের সাহায্যেই তিনি যৌবনকালে সকলের অন্পৃহ্া ও 
অধর্মণীয় হইয়। উঠিয়াছিলেন।. সে উপকরণ-_গরর্ঘ। গর্ব অন্যের পক্ষে দূষণীয় হর, 

হউক? কিন্তু জলিমের উরিত্রে ইহাকে গুণ বপিক়্া গণনা করিতে হইবে ॥ হা 



মিবার, । ৪৯৭ 

হায় হৃদয়কে উচ্চে তুলিয়াছিল, তাহার সন্মানসন্ত্রমকে শত্রকুলের আক্রমণ হইতে 
রক্ষা করিয়াছিল। তিনি যেরূপ ছুরাকাজ্ষ ছিলেন, তাহাতে এই প্রনবষ্ট গুণম্বারা 
বিভূষিত নাঁ থাকিলে তাহাকে নিশ্চয়ই ঘোরতর অপমানিত হইতে হইত) কেননা 
এই গর্বই বিশ্বস্ত নাবিকন্বরূপ হইয়। তাহার জীবনতরীকে সংসারতরঙ্গের অসংখ্য 
বিষম ঘূর্ণাপাক হইতে রক্ষা করিয়াঁছে। 

ুদীর্ঘ জীবিতকালের মধ্যে তিনি সকল গুণ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
মেই গর্ব হইতে তাহাকে কেহই বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ইহা! তীহীর জীবন- 
সহচর। চতুর অত্বজি জলিমের চরিত্র তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন । তিনি 

জানিতেন যে, জলিমের সাক্ষাতে শালুন্ব সর্দারের সেই প্রস্তাব উ্থাপন করিলে তিনি 

কিছুতেই তাহাতে অসন্মতি প্রকাশ করিতে পারিবেন না। জলিম যখন উত্তরূপ 
প্রত্যুত্তর করিলেন, তখন অন্বজি সুষিষ্ট শ্লেষসহকারে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 

“আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, ইহ! একটা সুন্দর গল্প বটে; কিন্তু যাহারা 
আপনাকে জানে না, তাহাদিগের নিকট একথা বলিলে, তাহার বিশ্বাস করিতে 

গারিত।” এই সুমিষ্ট গ্লেষবাক্য শ্রবণ করিয়! গর্বিত জলিমসিংহ আত্মবাক্য সমর্থনের 

জন্য আরও দৃ়তর শপথ করিলেন। তখন অন্বজি সবিশ্ময়ে বিজ্ঞাস। করিলেন “তবে 
কি আপনি সত্য সত্যই যাইতে ইচ্ছা! করিয়াছেন?” “সত্য সত্যই” গম্ভীর স্বরে 
উত্তর করিয়া জলিম স্থির ও অকম্পিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার মন্তাকের 

একগাঁছি কেশমাত্্রও কম্পিত হইল না। চতুর অশ্বজি মনে মনে সাতিশয় আনন্দিত 

হইলেন) কিন্ত সে আনন্দবেগ হৃদয় মধ্যেই গুপ্ত রাখিয়া তিনি কল্পিত গাস্তীর্ষ্যের 

মহিত বলিলেন, “তবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আপনার বাসনা! সফল হইবে ।” 

জলিমকে আর চিন্তা করিবার অবনর না| দিয়াই কুটনীতিজ্ঞ মহারাইীয় আপন তুরঙ্গে 

আরোহণ পূর্বক সিন্ধিয়ার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। | | 

চতুর জলিম আজি মহাঁরা্ীয়ের চাতুরধ্যজালে বিজড়িত হইয়া সকল দিক 

হারাইলেন। অস্বজি চলিয়া! গেলে তাহার হৃদয়ে আত্মবিষয়িণী চিন্তা উিত হইয়া 

তাহাকে একবারে অধীর করিয়া তুলিল। কি করিবেন, কোন্ পথে অগ্রসর হইবেন, 
তাহা তিনি কিছুই স্থির করিতে গারিলেন ন!। তিনি যে আশাকে আধীবন হৃদস্বে 

পোষণ. করিয়া আসিয়াছেন, তাহার কি হইল? সে আশালতা সফল প্রসব 
করিবার সময়েই কপটার কঠোর কুঠারাঘাতে ছিন্ন হইয়া পড়িল) ইহা কি সামান্য 

পরিতাপের বিষয়? তথাপি তিনি সে আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। 

তিনি মনে মনে আশ! করিলেন যে, সিন্ধিয়া কখনই অস্বজির প্রস্তাবে সম্মত হইবেন 
না; আর যদ্যপি তিনিই হয়েন, তাহা হইলে রাণী তাহার প্রতিবাদ করিবেন। 

কেননা জলিমের এরূপ ধারণা ছিল, যে রাগার উপর তাহার বিলক্ষণ বিক্রম আছে। 
তিনি যে, শিঙ্ধিয়ার উপর আশ] স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে। 
সিদ্িয্না জলিমের নিকট গোপনে প্রতিজ। করিযীছিলেন . যে, মিবারের পুকুদ্ধারের 



জন্য তিনি তাহার হত্তে অনেক গুলি সৈন্য অর্পণ করিয়া বাইবেন। ততিক্ন আর 
একটী দৃঢ়তর কারখ যে, জলিম মনে করিয়াছিলেন, তিনি সাহায্য না করিলে সিদ্ধিযা 
কগনও রাখার নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য পণ * আদায় করিতে পারিবেন না। 

চুর কত্বদি এ সকল বিষয় পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়া তছ্পযোগী আক্বোজন 
করিয়া! রাখিয়াছিলেন। সিদ্ধিয়া যখন সেই প্রাপ্য মুদ্রা চাহিলেন, তখন তিনি 
পনি তাহা! প্রদান করিতে সম্মত হইলেন 11 অস্বজির প্রন্তাবে সম্মতি দান 
না করিয়। সিন্ধিদ্না থাকিতে পারিলেন না । তিনি অন্থজির নিকট সমস্ত অর্থ প্রাপ্ত 
হইলেন এৰং আবশ্যকীয় সমস্ত কার্ধ্য শেষ করিয়। অচিরে পুনানগরে যাত্রা করিলেন। 
সেই দিন রাখ! ও জলিমের সহিত তাহার সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইক্সা গেল। গষনকালে 
সিন্ধিয়া অন্বপ্রিকে স্বীয় প্রতিনিধিপদে স্থাপন করিয়া গেলেন এবং যাহাতে তিনি 
সম্পূর্ণরূপে সেই সমস্ত টাকা প্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য একটা 
বৃহৎ সেনাদল স্থাপন করিলেন । সিদ্ধিয়ার নিকট আপন কার্ধ্য উদ্ধার করিয়। চতুর 
অন্বজি রাণার মন্ত্রী শিবদাস ও সর্তীদাসের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগের 
অভীষ্টসাধনে সম্পূর্ণ সহারতা করিতে ও রাণার স্বার্থ অঙ্গন রাখিতে প্রতিজ্ঞা 
করিয়া সর্ধতোভাবে সাফল্য লাভ করিলেন। কতিপয় ঘণ্টার মধ্যেই এই সফল 
ব্যাপার সাধন করিয়! ধূর্ত মহারাষ্ীয় প্রতিনিধি লত্বর জলিমের নিকট উপস্থিত 
হইলেন এৰং হৃদয়ের আনন্দাবেগ গোপন রাখিয়া ধীরভাৰে বলিলেন “আপনার 
বাসন! পূরণ করিতে সকলেই সম্মত হইয়াছেন ।” এই সকল ব্যাপার তিনি এরূপ 
হুচার কৌশলের সহিত সমাধা করিয়াছিলেন যে, যখন তিমি জলিমকে উক্ত বাক্য 
জ্ঞাপন করিলেন, ঠিক সেই সময়েই রাশার প্রতিহারী আিয় বিনয় নম্তবচনে নিবেদন 
করিল “আপনার বিদষারোপহার প্রস্তত রহিয়াছে 1 জলিমের পূর্ব আশা সমন্তই 
নিক্ষল হইয়া গেল) কিন্ত তিনি তাহাতে অনুমাত্র কাতরতা প্রকাশ না করিয়াই 
অৰিলঘে চিতোর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর শালুত্বাসর্দ/র চিতোর 
দুর্গ হইতে অবতরণ পূর্বক রাণার চরণম্পর্শ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা! করিলেন। অন্বজির 

আশা পূর্ণ হইল। তিনি মিবারের হর্ডাকর্ত। বিধাতা হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
উচ্চতম প্রতৃত্বের পরিচালনা করিয়। অন্বজি আটবসরকাল মিবারে অবস্থিত 

রছিলেন। এই আটবৎসরের মধ্যে রাজ্যের রাজস্ব আত্মসাৎ করিয়া তিনি এত 

বিপুল ধন অর্জন ফরিতলন যে, সেই ধনরাশির সাহায্যে তিনি অবশেষে ভারতের 
অগ্রনায়ক বলিয়। পরিচিত হইতে পারিক্লাছিলেন। তিনি মিবারের তৃমিদ্ব আত্মলাং 

টি চল্গাবৎরিগকে চিতোর হতে ছুর করিতে পারিলে রাা বিংশভি লক্ষ ক দিতে সন্ত 
হইয়াছিলেন। এন্থলে সেই অর্থপণই নির্দিষ্ট হইয়ছে। 

1 হক্ষিণাপথে অস্বজির যে সমল্য বিষয় ছিল। চি নায়েবের উপর ৮ রী পূর্ব 
(উদ্জ সংখ্যা যুহ্া প্রদান করিলেন । 



মিবার। ৪৯৯ 

করিল প্রায় দ্বাদশ লক্ষ * টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন বটে; কিন্ত ভীঁহা হইতে ৰে 
মিবারের অনর্থকয় অন্তর্বিত্রোহ ও বহিয়াক্রমণ নিবারিত হইয়াছিল, তাহা কি রান 
পক্ষে সায়ান্য মন্জলের বিষয়? যে শাস্তি মিবার হইতে দীর্ঘকাল অবধি বিদার গ্রহণ 
করিয়াছিল, আজি অন্বজির শীসনগুণে তাহা পুনর্বার কাসিযা সকলের হৃদয়আালা 
প্রশমিভ করিয়া দিল। দীর্ঘকাঁলের পর মিবারবালীগণ সেই শাস্তির সুবিমল সুখ 
আস্বাদন করিয়া! ক্বতন্য হৃদয়ে অন্বজ্ধিকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। অস্বজির প্রতি 
নিক্ললিিত কয়েকটী পরামর্শ প্রদত্ত হইয়াছিল £_ 

১ম। রাখার জাধিগত্যের পুনঃস্থাপন এবং বিদ্রোহী সামন্ত ও বেতনভোগী 

সৈম্ববীদদিগ্নের নিকট হইতে রাজক্ষেত্র সমূহের উদ্ধারসাঁধন। 
২য়। অপনৃপতি রতনসিংহকে কমলমীর হইতে দুরীকরখ। 

ওয় । মারদ্াররাছের হত্ত হইতে গদবার-জনপদের পুমরুদ্ধার সাধন । 
৪র্ঘ। রাখ! অরিসিংহের হত্যানিবন্ধন বুন্দিরাজোর সহিত বিবাদ সং বত হয়, 

তাহার নিবারণ। 

যে বিংশতি লক্ষ টাকা সিদ্ধিয়াকে অর্পিত হইয়াছিল) তাহা! কোন্ কোন্ জনপদ 
হইতে কিন্ধুপ গ্রালীর ্বন্থুসারে সংগ্রহ করিতে হুইবে, অম্বজি তাহার একখানি 
তালিক! প্রস্তত করিলেন এবং তদনুযারী কার্য করিতে লাগিলেন । চন্াাবৎদিগের 

ভুমিকৃত্তি হইতে দ্বাদশ লক্ষ এবং শক্তাবৎদিগের নিকট হইতে অবশিষ্ট আটলক্ষ টাক! 
সংগৃহীত হইল। এতত্তিন্ন রাণা পণ করিলেন যে, অন্যান্য কাধ্যগুলি সাধিত হইলে তিনি 

সন্জিন্ধ সেনাদলের নিয়মিত বাদ প্রদান করিয়াও তাহাকে আরও যাটলক্ষ টাকা 

পুরস্কারম্বরূপ প্রদান করিবেন । ছুইবৎসরের মধ্যে অপ-নৃপতি রতনদিংহ কমলমীর 

হইতে দুরীক্কৃত হইবেন) বিদ্রোহী রণাবৎসর্দারের নিকট হুইতে জিহাপুর এবং 
অন্যান্য সর্দারদিগের হ্ত হইতে রাখার রাজভূমি + সফল পুনরুত্ধংত হইল। এই কয়েকটা 

* উত্ত দ্বাদশ সহত্র না নিষ্নলিখিতরূপে ম গৃহীত হইয়াছিল £-- 
শাদ্ত্ব। .... ৮ ১ ৩ লক্ষ । 
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সিদ্বিরগর গোসই 

 শোলুদ্ব! ও দেবগড় সর্দারের মী) ২৮. 

কোশীতুল ৪৪৪ মা ৪৪ ৫ ্ 2) ্ 

- আমৈত ৪৩৪ ৬৪৬ ৬৯ র্ 51 

 কোষাবার় ..১ "৮ শি ১৯ 

| সমগ্র ১২ লক্ষ। 

11 দৈদধবিদিগেষ নিকট হইতে স্াযপুর রাজনগর ; পুয়াবদিগের নিকট হইতে গুর়না ও. গরম! | % 

সধায়সিংছের দিধট হইতে হাশিরগড়, একং শানু র্দায়ের নিকট হইতে ক কোথারিও হম 

অন্তর্গত এই বরভপ় জনপদ পুত হইন্াছিল। 



৫০৪ রাজস্থান। 

ক্ার্ধ্যসাধনে মিবারের অনেক উপকার সাধিত হইল বটে; কিন্তু ইহা অপেক্ষা যে 
কয়েকটা গুরুতর ও মহত্বর কর্তব্য রহিয়াছে, অন্বর্জি তাহার কি করিলেন ? মিবাররাজের 
কিরীটশ্বক্ষপ সমূর্বর গদধার জনপদের পুনরুদ্ধার, বুন্দি ও মিবারের অন্তঙ্ঞলিত 
বিবাদবহ্ির নির্বাপণ, এবং মহারাহীয়গ্রস্ত ভূমিসম্পত্তিসমূহের উদ্ধারসাধন | 
অন্বজি কি এই ভিনটা মহত্বর কর্তব্যের বিষয় ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন? প্রথমতঃ 
তিনি যেরপ উৎসাহ ও অন্ুরাগের সহিত মিবাররাজ্যের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত 

হইয়াছিলেন, তাহাতে সকলের মনে অনেক আশার সধশর হুইয়াছিল। কিন্ত 

প্রতৃত্বের সুমি আম্বাদন প্রাপ্ত হইবামাত্রই তিনি দারুণ স্বার্থপর হইয়। পড়িলেন এবং 
পূর্বোক্ত তিনটা মহত্বর কর্তব্য সাধন না! করিয়াই “মিবারের সুবাদার* উপাধি 
ধারণ করিলেন। ক্ুর বিষধর 'আর কতদিন পরোপকার মন্ত্রে পরিচালিত হইবে? 
কিছুকাল অতীত হইলেই ম্বার্থপর মহারাষ্্ীয় নিজমূর্তি ধারণ করিল এবং তদানীন্তর 
ক্কুরনীতিক সম্প্রদায় সমূহের সহিত একগ্রাণ হুইয়! পড়িল! কিন্তু রাজপুত অকৃতজ্ঞ 
নহেন। চতুর স্থার্থান্ধ অন্বপ্জি বদিও বন্ধনপত্রের মুল বিধি অনুসারে কার্য করেন 
নাই, ষদিও তিনি মিবারের বিপুল ধন আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তথাপি তৎকর্তৃক যে 
সামান্য মাত্র উপকার সাধিত হুইয়াছিল, রাজপুতগণ তাহ! ভুলিতে পারেন নাই। 
তিনি যতদিন মিবারের উপকারসাধনে ধৃতত্রত ছিলেন, মিবারবাপিগণ ততদিন 
তাহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিয়াছিলেন । এই সময়ে চন্দাবংগণ রাজসভার 
আপনাদিগের পূর্ব ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়াতে রাজমন্ত্রী শিবদাস ও সতীদাসের 
আশঙ্কার আর সীমাপরিসীমা রহিল না | ভ্রাত! সোমজির শোচনীয় নিধন বৃত্ত 
স্বরণ করিয়া তাহার! প্রতিমুহূর্তেই নানাগ্রকার ভীতির বিষদংশনে পীড়িত হইতে 
লাগিলেন। তাহাদের মনে হইতে লাগিল যেন চন্নাবংগণ তীহাদিগের বিরুদ্ধে 
নানাগ্রকার বড়যন্ত্র করিতেছিল, যেন তাহাদিগকে হতভাগ্য সোমঞ্চির ন্যায় নিষ্ঠরভাবে 

হত্যা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এই সকল ভীতিগর্ভ চিত্ত তাহাদিগের হৃদয়ে 
নিরস্তর উখিত হওয়াতে হীনসাহসে শিবদাস ও সতীদাস অম্বজির সেনাসাহাষ্য 
প্রার্থনা করিলেন এবং যাহাতে মিবারে একটা সহকারী সেনাদল অবস্থিত থাকে, 
তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন । তীহার! জানিতেন যে, অন্বজির সাহায্য ব্যতিরেকে 

রাণার ও আপনাদের স্বার্থ অব্যাপন্ন রাখিতে পারিবেন না। ভজ্জন্য তীহারা সেই 

মহারাহীয়ের প্রসাদলাভের, জন্য তত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অন্বজি তাহাদিগের উদ্তরূপ 

বন্দোবস্তে সম্পূর্ণ সন্ত হইলেন | তাহার সেনাদলের ভরণপোবণের জন্য বার্ষিক 
আট লক্ষ টাকা আয়ের কতকগুলি ভৃমিসম্পতি প্রদত্ত হইল | রাজ্যে হুগ্রহের 

আক্রোশ পতিত হুইলে, তাহার আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। হূর্তাগ্যবান্ রাণ! 
্বরাজ্যের উন্নতিকয্নে অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্ত তাহার সকল চেষ্টা 
নিক্ষল হইয়া. যাইতে লাগিল। তিনি একদিক রত! করিতে গেলেন, অপর দিকে 
ঘোরতর অমঙ্গল সংঘটিত হইল, একদিকে ছুত্র ধরিতে গেলেন, অপহথ দিক ভালিযা 



মিবার। €০৬ 

গেল। ফলতঃ মিবারের আর কিছুত্তেই মঙ্গল নাই। চারিদিকে অসস্তোধ, বিরক্তি 
ও বিলাপের ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল । রাজ্যের উপসত্ব যে কোন্দিক দিয়া কি 
প্রকারে ৰ্যয়িত হইতে লাগিল, তাহার কিছুই নিরাঁকরণ হইল না । অন্নদিনের মধ্যে 
রাজুকোষ শুন্য হইয়া পড়িল) এবং রাণা এরূপ অর্থহীন হইয়া পড়িলেন যে নস্বৎ 
১৮৫১ অবে জয়পুর রাজকুমাঁরের সহিত আপন ভগিনীর বিবাহ দিবার জন্য মহারাই্ীয় 
দেনাপতির নিকট ৫৯*১০০০ টাকা ধার করিতে বাধ্য হইলেন। উক্ত ছূর্বংপরের 
পরবর্ষে মিবারে কেবল তিনটা বর্ণনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল । প্রথম, রাঁজমাতার 
পরলোকগমন ) দ্বিতীয় রাপার নবকুমারলাভ; তৃতীয়, উদক্নমাগরের প্রচ 

জলোচ্ছাঁস। শেষোক্ত ঘটনা হইতে মিবারের যে ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাতে 

হতভাগিনী মিবারভূমির দারুণ হূর্ভাগ্য চতু৭ বাড়িয়া উঠিম্লাছিল । সেই বিশাল 
সরোবরের উচ্ছদিত জলরাশির ভীষণ প্লাবনে নগর ও নাগরিকগণের এক তৃতীয়াংশ 
একবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। কুসংস্কারপূর্ণ কিন্বদস্তীমতে শুনিতে পাওয়। যায় যে, 
রাণ। ভবজায়া ভগবততী গৌরীর একটা নূতন উৎসব * প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া 
দেবীর আক্রোশে রাজ্যমধ্যে উক্তরূপ অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল। ফলতঃ যাহাই হউক 

ইহা ষে হতভাগ্য মিবারবাসিগণের ঘনীভূত ছুর্ভাগ্যের সুস্পষ্ট পরিচয়, তদ্বিষয়ে আর 
অগুমাত্র সন্দেহ নাই। 

অন্থজির ভাগ্যগগন ক্রমে ক্রমে আরও পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। উক্ত দুর্বংসরেই 

(সম্বৎ ১৮৫১) সিদ্ধিয়া তাহাকে হিনৃস্থানে স্বীয় প্রতিনিধিপদে স্থাপিত করিলেন। 

অন্বঙ্জি উক্ত উচ্চপদে অভিষিক্ত হইবামাত্র গণেশ পন্থনাম! অনৈক মহারাইীয়কে মিবারে 
আপনার প্রতিনিধিম্বক্ধপ স্থাপন করিয়। তত্প্রদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শোবে 

ও শ্াজি মেহতা 1 নামে রাণার ছুইজন কর্ধচারী ছিল । তাহার! উক্ত গণেশগন্থের 
সহিত একত্রিত হুইয়। কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই তিনজন ব্যক্তি আপনাদিগের 

্বলনকালস্থায়ী প্রতৃত্বের মধ্যে এরূপ নৃশংসভাবে মিবারের শোণিত শোষণ করিতে লাগিল 
যে, অন্থজি. তাহাদিগের প্রমুখ ব্যক্তি গণেশপন্থকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে বিখ্যাত 
রায়টাদকে স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। রায়টাদ অস্থির প্রতিনিধিত্ব স্থাপিত হইলেন 

বটে) কিন্তু কেহই তাহার বগ্ঠতা স্বীকার করিল না) কেহই তাহাকে প্রতিনিধি বলিয়া 
প্রাহ করিল না। স্থৃতরাং রাজ্যমধ্যে আৰার ঘোরতর অশাস্তি ও অরাজকতার আবির্ভাব 
হইল। আবার নাগরিকগণের ধনমান বিপন্ন হইয়া পড়িল। প্রত্যেক ভিগ্ন ভিন্ 

টা হি তিরিনএ হিলি রতন টি ৩ কি 8, 

্ ভাঙ্মানে উদ্ত উৎসব আরম্ধ হইয়া! থাকে । এতছ্িবরণ ইতঃপর বর্ণিত হইবে। | 

+ এতন্বধ্যস্থ প্রথম বাকি, ষহাত্ধা টড্ সাহেবের সময়ে রাজকুমার যৌন়্ানসিংহের রাজসংসারের 

কার্যযাধাক্ষ ছিলেন। টন্ড সাহেষ বলেন, উক্ত ব্যক্তির কিছুমাত্র .বিদ্যাবুদ্ধি ছিল না। শেখে বাছ্ছি 

প্রথমোক্রেতর জা1। ' তিনি বৎকালে উদয়পুরের ম্্িপদে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি অতত্ত কুচত্রী, কিন্ত 

অদমা অধাবনারী ও সদাশয়। ভাহারউদ্যম ও অধাবসারপ্রতাবে দুর্ভাগ্য আপতিঙ হইতে পারত ন। 

কিনি বিহুচিকা-য়োগে প্রাণত্যাগ করেন । : রি 

৬৪ 



৫০২ রাজস্থান । 

সম্প্রদায় স্থার্থনীধনে তৎপর হইয়া রাজ্য মধ্যে মহতী বিশৃঙ্খলা ও ঘোর অত্যাচারের বীজ 

বপন. করিতে লাগিল। সেই সমস্ত পৈশাচিক অত্যাচার, উৎপীড়ন ও স্থার্থসাধন হইতে 

মিবারভূমি শোচনীয়.বীভৎস শ্মশানে পরিণত হইল। স্থযোগত্রমে মহারাষ্ীয় দস্্যগণ) 

অসভ্য রোহিলাগণ এবং ছুঃসাহসিক ফিরিজিগণ নির্কিরোধে মিবারভূমে আপতিত হইয়! 

হুতভাগ্য রাঁতপুতদিগের সর্বস্ব অপহরণ পূর্বক সেই শ্রশানভূমির বীভৎস ভাব 

শতগুণে বর্ধিত করিয়া তুলিল। সেই সঙ্গে ছুরঘর্যচন্দাবংগণ আপনাদিগের গোত্রপতি 

বীরবর চণ্ডের.পবিত্র মন্ত্রে অবহেলা করিয়া অত্যাচারী সৈম্ধবিদ্িগের সাহায্যে সেই 

 সর্বলুনকর পাপমন্ত্ের সাধনায় প্রবৃত্ত হইল । সেই পৈশাচিক ছুরাচরণ হইতে 

নিবর্তিত করিবার উপায়াত্তর না দেখিয়া রাগী তাহাদিগের ভূমিবৃত্তি সকল আছ্িন্ন 

করিতে আদেশ প্রদান করিলেন । তদহুসারে রাকীয় দেন৷ অচিরে কৌরাবার 

হস্তগত করিয়া লইল এবং শানুধধহর্গের সম্মুখে কামানসমূহ সঙ্জিত হইল । 

তদর্শনে পাষণ্ড সৈন্ববিগ্নণ শানুন্ব পরিত্যাগ পূর্বক দেবগড়ে গলায়ন করিল। ছূ্ব 

চন্দাৰংগণ তখন বিষম সঙ্কটে পতিত হইল । সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধারের উপায়াস্তর 

না দেখিয়! তাহাদিগের মুখ্য্স্বর্ূপ অক্িতমিংহ অস্বজির নিকট একটা দূত প্রেরণ 

করিলেন এবং তাহার সাহাষ্য লাভার্থে দশলক্ষ টাকা পণম্বরূপ প্রদান করিতে সম্মত 

হইলেন । অর্থণৃর, মহারাষীয়ের অর্থলিগ্গা! বলবতী হইয়া উঠিল। দশলক্ষ টাকার 

জন্য তিনি আপন প্রতিনিধি রায়াদকে মিবার হইতে প্রস্থান করিতে আদেশ 

করিলেন, শিবদাস ও সতীদা সকে মন্ত্রিত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়া! দিলেন এবং চন্দাবৎদিগকে 

আহুক্ল্য দাঁন করিতে সম্মত হইলেন *। শানু সর্দার রাজসভায় পূর্ব প্রতিষ্ঠা পুনঃপ্রাপ্ত 

হইলেন এবং অগ্রর্ি মেহতাকে 1 মন্ত্রীপদে স্থাপিত করিয়া প্রতিবন্ধী শক্তাবংদিগকে 

* এতদ্্যাপার সন্বৎ ১৮৫৩ (খৃঃ ১৭৯৭) অন্দে সংঘটিভ হয়। 

1 মহাত্মা টড সাহেব যে সময়ে উদয়পুরে উপস্থিত হয়েন। তখন অগ্রজি মেহতা রাগার দেওয়ান গদে 

অভিষিক্ত ছিলেন । পঞ্চিতবর টড বলেন, “অগ্রজি উক্ত পদের সর্বতোভাবে অযোগ্য পাত্র । যে নমঘে 

ধর্মপরায়ণ রাঙ্জনীতিজ্ঞ পাঞ্চোলিগণ মিবারের মন্ত্রিত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, সেই সময় হইে মিবারের 

খীবৃদ্ধির পথে ঘোরতর প্রতিরোধ স্থাপিত হইয়াছে । মন্ত্রীর পাঞ্চোলী বিহা|রীদাদের বংশধরদিগের 

হস্তাক্ষরিত অনেক হুন্দর লিপি ট মহোদয়ের হস্তগত হইয়াছিল। তৎসমূদায়ে পত্রে মিবারের অতীত ও 

বর্তমান চিত্র এরাপ মনোজতাবে চিত্ত আছে যে, তধ্যস্থ কয়েকখানি. উৎকৃষ্ট পত্রিকার অরিকল আন্ুবাদ 

এন্থলে মন্বিবেশ ন! করিয়। থাকিতে পারিলাম ন|। | | 

যে সময়ে শিবারভূমি ঘোরতর অস্তর্বিবাদে ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে উদ্বেক্গিত হইয়া উঠে, সেই সময় 

হইতে পাঞ্চোলিগণ. মনতি্ঘ হইতে বিছ্যু্হইয়। রহিলেন। বিবদমান সর্দার লপরদায়ের মধো যাহারা 

ররয়ী হইতে লাগিল, তাহাদিগেরই মনোনীত ব্যক্তিগণ মিবারের যন্ত্রপদে স্াপিত হইডে লাগিল । 

ভাহাদিগের মধ্যে মেহতা) দেপ্রা বা ধাইভাইগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিকালজ ভগবান মনু রাজোর জীবৃদ্ধি 

সাধনার্থ যে সমস্ত নঙ্গাক্রান্ত ব্যক্তিকে সচিবপদে অভিষেক করিতে জাদেশ করিরা গিয়াছেন, তাহা 

কোন বৃপতিই মুহূর্তের জন্য ভাবিয়া দেখিল ন| $ সুতরাং মিবারের ছুর্ভাগা শতগুণে বর্ধিত হইয়া উঠিল। 

পাঞ্চোলিগণের পত্রসমূহের মধো অধিকাংশই রাণা ও অগ্রজি মেহতার প্রতি নির্দিষ্ট হইয়াছিল 

তৎসমন্ত পঞ্জই স্দেশানুর়াগের পথিত্র ভাবে পরিপূর্ণ ১ তৎমুদায় প্জ পাঠ করিলে মিবানের 

বর্তমান অবস্থাবিবরণ সম্যক জানিতে পার! যায়। নঙ্গৎ ১৮৫৩ ধর: ১৭৯৭) তে অনুতর়াও নামা 



মিবার। নর 

আক্রমণ করিলেন। আবার উভয় সম্প্রদায়ে ঘোরতর স্বনথ সমুডভূত হইল। কিন্ত 
ুর্ষ চন্দাবৎগণ অস্বজির আহুক্লয প্রাপ্ত হইয়া শক্তাবংদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং 
তাহাদিগের ভৃমিব্ৃত্তি এবং ছিতা ও সৈমারী নাধক অপর ছুইটা বিষয় হইতে দক্ষ 
টাকা সংগ্রহ করিয়া! অর্থপিশাচ অন্বজির চরধতলে উপহার দান করিলেন। 

একদা। যে মহারাস্ীয় বীরের, প্রচণ্ড ভূজবলে সমগ্র রাজস্থানক্ষেত্র কম্পিত হইয়াছিল, 
ধাছার জলস্ত ছুরাকাজ্গাবছিসমক্ষে নননকাননসদৃশ মিবারভূমি দগ্ধ মরুশ্বশানে পরিণত 
হুইয়। গিয়াছিল, চতুরচূড়ামণি ক্রুরনীতিজ্ঞ সেই মাধাজি সিদ্ধিয়া সর্ধনিয়স্ত। কালের 
অনতিক্রম্য. বিধি পালন করিবার জন্য ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
যে ছুরাকাঙ্ষা একদা কিছুতেই তৃপ্ত হয় নাই, আজি তাহ! কোথায় অন্তর্থিত হইল 1 
রাশি রাশি ধনরদ্তেও যাহার তৃপ্তিবিধান হয় নাই, আজি তাহা! কপ্নেকখানি অসার 
ছিন্ন বসন লইয়া অনন্ত ধামে যাত্রা করিল। যে মন্তক একদা কাহারও নিকট অবনত 
হয় নাই, আদ্দি তাহ! শৃগাল কুকুরের পদতলে লুষ্টিত হইতে চলিল! ইহা দেখিয়াও 
মোহান্ধ স্বার্থপর মানবের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়না! ইহ! শুনিয়াও গরহিংসা, 

জনৈক পাঞ্চোেলি স্বদেশের অনর্ধরাশি দুর করিবার আশায় একটা উপায় উদ্ভাবন করেন। চন্দাবং ও 
শক্তাবংদিগকে রাণার মন্ত্রভবন হইতে বিছাত রাখিয়। তিনি রাজ্যের দেওয়ানি কাধ্য মিৰারের শাসন 

বহিভূতি সর্দারগণের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তাব করেন। রুপকালঙ্কারের সাহায্যে তিনি এইরাগ 

বাঁলতেছেন। | 

গ্যে কয়েকটী কারণ হইতে দেশের রোগ বাড়িয়। উঠিয়াছে, তাহা-_হিংসাঁ। ছেষ ও সান্প্রদায়িকত1। 
“তুর্কিদিগের সহিত মিবারে রোগের আবিভীব হয়; কিন্তু ত্বখনকার রাজা, মন্ত্রী ও সর্দারগণের হৃদয় 
“একতারে সংবদ্ধ ছিল; হুতরাং উ্ধধের সাহায্য রোগের উপশম সাধিত হইয়াছিল। রাণ| জয়সিংহের 

পশাসনকালে আবার সেই পীড়ার আক্রোশ দেখিতে পাওয়া গেল? কিস্তু তৎপুত্র অমর অচিদ্ধে তাহ! 

“খামাইয়া। দিলেন। বিশৃঙ্খলা দুর করিয়া তিনি রাজ্যের শাদন কাধ্যের শরীবৃদ্ধি সাধন করিলেন এবং 

“প্রতোক ব্যক্তিকে তাহার উপযুক্ত পদে স্থাপিত করিয়া দকলের ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। কিন্ত 

“অহারাণ! নংগ্রামদিংহ আপনার পক্ষপংক্তির নিয়্তল হইতে চক্সরীবতের রামপুর জনপদকে বিচ্ছিন্ 

“করিয়াদিলেন। এইরূপে মিবারের একটা প্রধান পক্ষপুট ছিন্ন হইয়। পড়িল। মন্ত্র বিহারীদাসের পুত্র 

“আত্মঘাতী হইলেন, এবং বিহারীদাসের ছূর্তাগ্য ও বিপদ একীভূত হইয়! বর্ধনশীল বিপদপুঞ্জকে আরও 

“ঘনীভূত করিয়। তুলিল। তাহার উপর আবার বাজিরাওয়ের সহিত দাক্ষিণীদিগের আগমন, 

“জয়পুর-কাঁও (ক) এবং রাজমহবের পরাজয় ও তঙ্িবদধন বিপুল বায় রাজোর বিশৃষ্বলা আরও বাড়াইয় 

“দিল। ইহায় উপর আবার জগৎদিংহের সময়ে পাঞ্চোলীদিগের প্রতি ধাইভাইগণ যে শত্রতাচরণ 

“করিল, তাহাতে কি ম্বদেশে কি বিদেশে সর্বস্থানেই ভাহাদিগের সম্মান সন্ত্রম হীন হইয়া পড়িল। 

“সেই সময় হইতে সকল ব্যক্তিই আপনাকে শাসনকার্য্যে উপযুক্ত পাত্র বলিয়। জান করিয়। আমিতেছে। 

“তদবধি রাজ্যে কেহই স্থখ সন্তোগ করিতে পারে নাই। জগৎসিংহের পুত্র প্রতাপ পিভ্ত্রেহী হইয়। . 

“উঠিল, তাহার ছুবৃত্িত৷ নিবন্ধন শ্যাম শোলাঙ্কি ও অন্যান্য অনেক সর্দার নিহত হইলেন ; রাঁণান্জ 

“তাহাতে যন্ত্রণার, সীমাপরিসীমা রহিল না। সেই সময় হইতে সর্দারগণের রাজভক্তি উড়িয়া গেল; 

“তাহাদিগের হৃদয় ক্র রাচন্ণের কুটিল কালিমায় সমক্কিত হইয়। পড়িল; আর তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে 

“পারা বায় না। তদন্ত প্রতাপের অভিষেককালে মহারাজ। মাথজি ছুরাকাজ্জার পাপমন্ত্রে প্রধোদিত 

 পাপপপপপীপপাপ পপ পাপী পিপিপি 

পপ পপ পাপা 

(ক) মধুসিংহকে অঙথরের সিংহাপনে স্থাপন করিবার জনা যে বিন মনু হ। তাহাই এতৎস্থমল 

নিদিষ্ট হইয়াছে। | রি 



০৪ রাজস্থান । 

পরগ্নানি, পরদ্বেষ, বিশ্বাসঘাতকত1, ক্ৃতদ্রতা করিতে ইচ্ছা হয় ? মানবজীবন 
ক্ষণস্থায়ী; অনন্ত কালসাগরের বক্ষে ক্ষণস্থায়ী জলবুদ্ব'দবৎ । হুর্ধ্যকরতলে স্বল্পকাল 
জীবিত থাকিয়াই তাহ! আবার অনস্তে মিশাইয়া যায়। এই স্বল্নকালের মধ্যে যদি কোন 
ব্রহৎকার্ধ্য সাঁধিত না হুইল, তবে মানবজীবনের সার্থকতা কি? যদি আত্মোদর পৃরণ 
করিতেই জীৰন অতিবাহিত হইল, তবে মানব হইয়া, জন্মাইবার ফল কি?-_পপুগণও 
ষে প্রকারে হউক, আপনাপন উদর পুরণ করিয়! থাকে; তবে পণ্ড ও মানবে প্রভেদ 
কি? মাধাজি সিদ্ধিক্না। সৌতাগ্যবলে অসীম. ধন, অতুল ক্ষমতা এবং বিশাল রাজ্যের 
অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মাতৃভূমির কি উপকার সাধন করিতে 

পারিলেন? ষদি তিনি সেই অসীম ধন ও অতুল ক্ষমতার সঘ্যবহার করিতে পারিতেন, 
তাহা হইলে ভারতের ছুঃখনিশ! নিশ্চয়ই প্রভাত হইয়! যাইত । তাহ! হইলে আজি 
তাহার নাম স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীগণের পবিত্র নামাবলির ন্যায় ভারতসন্তানগণের 
প্রাতঃম্মরণ্য হইয়া থাকিত। কিন্ত তিনি মোহান্ধ ; তাই বৃথা গর্কে মাতিয়া আপনার 
অনন্ত গৌরবের পথে ম্বহস্তে কণ্টকবৃক্ষ রোপণ করিলেন, হতভাগিনী মাতৃভূমিকে 

হূর্দশীর অন্ধতম কৃপে নিমজ্জিত করিয়া গেলেন। তিনি যেস্বার্থসাধনের জন্য অগণ্য 
তারতসন্তানের সর্বনাশ সাধন করিলেন, তাহাতে কি ফলোদর হইল ? পদে পদে 
ভারতীয় ভ্রাতৃগণের দ্বণা ও বিদ্বেষের পাত্র হইয় তিনি জীবন ধারণ করিলেন) অবশেষে 
যেদিন সোণার সংসারে জলাঞ্রলি দিয় জগৎসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, 

সেদিন তীহার আত্মীয় পরিজন ভিন্ন আর কাহারও নয়ন হইতে বিন্দুমাত্রও অক্রবারি 

“হইয়া আপনার আত্মীয়ন্বজনবর্গকে সমূহ কষ্টে নিপাতিত করিলেন । তাহাতে শত্রতা, সন্দেহ, 

“প্রতারণা ও প্রবঞ্চণা চারিদিক হইতে উঠিতে লাগিল। অমরঠাদের তেজন্বী আচরণ পাঞ্চোজিদিগের 
“পরস্পরের বিবাদ এবং দেপ্রাদিগের প্রতি তাহাদিগের বৈরাচরণ ষখন একত্রিত হইয়! মিবারের সর্বনাশ 

“সাধন করিতে আরম্ভ করিল; তাহ! দেখিয়াও কাহ।র জ্ঞাননেত্র উন্নীলিত হইল না। তথাপি কেহ 

“বিবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিল ন|। নেই বিবাদই পূর্বোক্ত রোগকে চূড়ান্ত সীমায় তুলিয়া দিল। 
“হীথার অধিকার লইয়া আবার কোমানসিংহ ও শক্তাবদিগের মধ্য যে বিবাদ উদ্ভুত হইল, তাহাই 
“সেই রোগের যন্ত্রণা বাড়াইয়া তুলিল। মহারাজ নাথজির ভয়ানক হত্যা, এবং তগ্গিবন্ধন দেবগড়পতি 
“যশোবস্তসিংহের বিদ্বেষভাৰ ও প্রয়ান, অপনৃপতি রতনমিংহের অভ্যুত্থান, ঝালা রঘুদেবের কঠোর 
“উদ্যম এবং অমরটাদের দৈদ্ধবীসেনাপালন,_-এই সমপ্ত অনর্থ পূর্বোক্ত রোগকে বাড়াইয়া দিয়া 
“মিবারকে একটী ভীষণ সঙ্কটে নিপাতিত্ করিল । ইহার উপয় রাণাক বিলাসজনিত অমনোযোগিতা 

“এবং রাগ! অরিসিংহের ধাইভাইদিগের ষড়যন্ত্র রাজামধো এপ অনর্থের ধীজবপন করিল যে, সেই 
“সঙ্কট হইতে মিবারকে আর কেহই উদ্ধার করিতে পারিল না। সম্বং ১৮২৯ অন্জে আততায়ী 

এবুন্দিরাজের বিশ্বাসঘাতকতায় রাপ! নিহত হইলে রাজোর সকলেই হব শব প্রধান হইতে লাগিল, শিশু 
“হামিরকে কেহই গ্রাহ্য করিল না। তাহাদিগের অত্যাচারে রাজ্য মধো শাসদনীতির সামানামাত্রও 
“ছায়৷ রহিল না। এক্ষণে আপনি রোগা তীমসিংহের প্রতি) শালুস্বাসর্দীর ভীমলিংহ ও তদীর় ত্রাত। 
“অর্জুনের পরামর্শে বিদেশীয় সৈন্যদিগকে বেতন দিয়া নিয়োজিত করিতেছেন; ইহাতে কি পূর্বতন 
“সমত্ত রম ও অনর্থই দবন্ধ হইতেছে না?ি আপনি স্ব্ং এবং জবাইজি রাজ (রাজমাতা) বিদেশী ও 
“দাক্ষিণীদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যাজোর পূর্ববো্ত রোগকে সংক্রামক করিয়! তৃলিয়াছেন । 

“এতদ্ব্যতীত রাজকার্ধো আপনার আর মন নাই। এক্ষণে কি কর! ধাইতে গারে ? এখনও উধধ পাইবার 
“উগায় আছে । আহ্গন আমরা একপ্রাণ হইয়! মন্ত্রীর বর্তধানিচয় উদ্ধার করিত চেষ্ট| করি । হয় ইহাতে 
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বিগলিত হইল না। সে দিবস অনন্তকালের বিরাটগাত্রে কবে বিলীন হইয়া গিয়াছে) 
কিন্ত আঙ্িও অনেক তারতসন্তান তীহার নামে শতসহত্র অভিশাপ প্রদান করিয়া 

থাকে। তাহার অত্যাচার, উৎপীড়ন, প্রচণ্ড অর্থনর্,(তার অবস্ত প্রমাণক্ষেত্র বিশাল 
রাজস্থানতৃষি আজি বিষাদময় শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়! রহিয়াছে। সেই শশীনক্ষেত্ছের 

“অরী হইব, নয় অন্ততঃ সেই প্রবদ্ধমান অনর্থরাশির গতিরোধ করিতে পারিব। কিন্তু যদি এখন আর 
/অবহেল! কর! হয়) তাহা হইলে ইহার আরোগ্যবিধান মানবক্ষমতার অদাধ্য হইন্স। পড়িবে। 
“দাক্ষিণীগণই মহৎ ক্ষতম্বরূপ। আনন তাহাদিগের হিনাব নিকাশ করি এবং সর্ব্বতোভাবে তাহাদের 
£সং্র্শ হইতে নি্তি লাভ করিতে যন্তবান্ হই ।_নতুবা আমর জন্মভূমি হইতে চিরকালের জন্য 
“বঞ্চিত হইব । এসমকে রাজ্যের সর্ধত্রই সন্ধিবন্ধনাদির আড়ন্বর হইতেছে। আমি সকল বিষয়ই 
এম্পর্ণ করিয়াছি । যদি ইহাতে কিছু অযৌক্তিক হইয়! থাকে, মাজ্জ'ন। করিবেন। আহুন আমরা! ভবিষাতের 

«মুখ চাহিয়া! থাকি। সর্দার, সামন্ত, মন্ত্রী, সভাসদ সকলেই একপ্র!ণ হউক | রাজ্যের মঙ্গল হইবে 
“এবং সেই মঙ্গলের সহিত সকল বিষয়েরই মঙ্গল হইবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিবেন এরোগ সামান্য নহে, 
“যদি ইহার উপশম ন! হয, তাহা হইলে আমাদিগের সকলকেই অধঃপাতিত করিবে 1 

আর এক খানি পত্র নিষ্নে প্রকটিত হইল। 

“দেশে যে রোগের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাকে মবিরাম রোগ বিবেচন। করিয়। তদনুযায়ী চিকিৎসা 

«করিতে হইবে । 

অমর নিংহ ইহার আরোগ্য বিধান করিয়া পূর্ণ শাসন ও শ্যায়ের প্রকরণ বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 

“সংশ্রামের শাসনকালে ইহা! আর একবার প্রাচূর্তত হইয়া! উঠিয়াছিল। 

“জগৎ্নিংহের সময়ে ইহার বীজ ক্ষেত্রে উক্ত হয়। 

“প্রতাপের সময় তাহ! অঙ্কুরিত হয়। 

“রাজনিংহের সময়ে তাহা ফলোৎপাদন করে। 

“রাণ! অরিসিংহের সময়ে সে ফল পরিপক্ক হয়। 

“হ[মিরের সময়ে সেই ফল বিতরিত হয় এবং সকলেই তাহার এক এক অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। 

“আর, আপনি, ভীমনিংহ, প্রচুর পরিমাণে তাহা! ভোজন করিয়াছেন। আপনি ইহার গুণ দোষ 
“ও আম্বাদ গন্ধ সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন। দেশও ঠিক সেইরূপ ; এসময়ে যদি আপনি ওউধ সেবন না 
“করেন, তাহাহইলে আপনাকে নিশ্চয়ই সমূহ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে এবং দেশে বিদেশে সকলেই 

“আপনাকে হেয় জ্ঞান করিবে । অতএব উপেক্ষা করিবেন না; উপেক্ষা করিলে আপনার ধর্ম ও রাজা 

“নমন্তই আপনার হস্তচ্যুত হইবে )-_রাজলপ্মী আপনাকে চিরকালের জনা ত্যাগ করিয়া যাইবেন।” 

তৃতীয় পত্র । 

তদানীস্তন মন্ত্রী অগ্রজি মেহতার প্রতি. | 

॥ছুগ্ধ দধিতে পরিণত হইলে কিছুই আইসে যায় না। যাহার বুদ্ধি আছে, সে নেই দধি হইতে নবনীত 

“তুলিতে পারে। নবনীত তুলিয়। লইয়। তত্র ফেপিয়! দিলে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হর না। কিস্তু ছুধ জমিয়। 

“যদি কাল হইয়া যায়, তাহাহইলে তাহাকে পুনর্ববার বিশুদ্ধ করিবার নিমিত বিশেষ বিজ্ঞতার প্রয়োজন। 

“সেই বিজ্ঞত। এক্ষণে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়। উঠিয়াছে | মিবাররূপ ঘনীন্কৃত দুগ্ধভাণ্ডের উপর বিদেশীয়গণ 

“কালিমা রেখাস্বরূপ পরিধৃশ্যমান হইতেছে । প্রাণ পধ্যস্ত পণ করিয়াও সে সমন্ত কালিমাকলম্ব অপন্য়ন 

“করিবেন। উহাদিখের গ্রতি বিশ্ব স্থাপন করিলে দেশ নষ্ট হইয়া যাইবে। 

“কৌমুদীর হুবিমল হাস্ের নিকট “চন্্রজ্যোৎ” (ক) লইয়া কি হইবে ? রর 
« পক্ষ হইতে পারাবত হৃষ্টি করিতে পারিব' বলিয়। যে ব্যক্তি ঘোষণা করিয়া থাকে, তাহার কথায় 

(ক) “চম্ত্রজ্যোৎ'” বলিলেই জ্যোৎত্নাকে বুঝায়; কিন্তু রাজপুতগণ একপ্রকার নীল আলোককে উক্ত 

শামে অভিহিত করিয়া থাকে। 
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অগণ্য টিতান্ত,প হইতে প্রন্কৃতিসতী করুণ পরিবেদনচলে তাহার নৃশংসত্বও অমমুষ্যত্ব শত 
কণ্ঠে কীর্তন করিতেছে ৃ  | 

মাধাজি সিদ্ধিয়ার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তীয় নুপুর দৌলতরাও বলপূর্বক 
ততসিংহাসন অধিকার করেন। তথন সিদ্ধিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র অপ্রীপ্তব্যবহার থাকাতে 

দৌলত অল্প আয্লাসেই পিতৃব্য-আসন অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। দৌলত রাও 
সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই সিন্ধিয়ার বিধবা পত্বীদিগের সহিত ঘোরতর বিবাদে 
প্রবৃত্ত হইলেন এবং 'শৈনবী ব্রাঙ্গণদ্িগকে হত্যা করিয়। ছুরপনেয়্ পাঁপপক্ষে চিরতরে 
নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। এসকল ব্যাপার প্রায় এক সময়েই সংঘটিত হইয়াছিল। 
এ সমুদায় ঘটনার উপর মিবারের আভ্যন্তরীন উন্নতি ও অবনতি সম্যক্ নির্ভর 
করিয়াছিল; কেনন৷ সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি অঞ্থজির হস্তে তখন মিবারের ভাগ্যচক্র 

অর্পিত ছিল। রাজকুমার সিদ্ধিয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকাতে অন্থজি স্বার্থসাঁধনের 

অনেক সুবিধা পাইলেন। কিন্তু তিনি অল্পে অভীষ্ট সাধন করিতে পারেন নাঁই। 
কেননা অনেক পরাক্রাস্ত ব্যক্তি তাহার অভীষ্টসিদ্ধির পথে কণ্টক স্থাপন করিয়াছিলেন। 

তাহাদিগের মধ্যে সিন্ধিয়ার বিধবা পত্ীগণ, লাকুবা, খীচিরাজ ছুর্ন শাল এবং ধাতনগরীর 

নৃপতিই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার! সকলেই অনাথ রাজপত্বীদিগের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন প্রথমতঃ মিবার হইতে অন্বজির আধিপত্য নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে 
লাকুব! মিবারপতিকে একখানি গুপ্ত পত্র প্রেরণ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, যেন 

তিনি অন্বজির অধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া তাহার প্রতিনিধিকে মিবাঁর হইতে দূর করিয়া 
দেন। ইতিপূর্দ্দে যে. শৈনবী * ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তীহারা 
সকলেই লাকুবার পৃষ্ঠপূরক | মিবারের অভ্যন্তরে তাহাদিগের অনেকেরই অনেকগুলি 
ভূমিসম্পত্তি ছিল। লাকুবার প্রতিকূল ব্যবহার অবগত হইবা মাত্র অন্বর্জি আপন 
প্রতিনিধিকে লিখিয়! পাঠাইলেন যেন তিনি শৈনবী ব্রাঙ্গণদিগের সমস্ত ভূমি কাড়িয়া 
লয়েন। এতর্লিবন্ধন অস্বজির প্রতিনিধি গণেশপন্থ রাপার মন্ত্রী ও সর্দারদিগকে নিকটে 
আহ্বান করিয়। তদ্িযয়ের পরামর্শ করিতে লাগিলেন । তাহারা সকলেই গণেশপন্থের 
প্রস্তাবে সম্মতিদান করিলেন রটে ; কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা ফড়য্ত্র রচনায় দৃঢ়নিবিষ্ট 
হইলেন। তাহাঁর1 শৈনবী ব্রাহ্মণদ্দিগকে গোপনে পত্রত্বারা সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া 

বলিয়া পাঠাইলেন, “আপনারা সদলে যাঁবদ হইতে অগ্রসর হইয়। গণেশকে আক্রমণ 
করিবেন, আমর! যথাসাধ্য আপনাদিগকে সহায়তা করিতে ক্রুটা করিব ন1।” রাণার মন্ত্র 
ও স্দারগণের উক্ত পত্র প্রাপ্ত হইব! মাত্র শৈনবীগণ সদলে যাত্রা করিলেন । এদিকে 

“দেশে বিদেশে ইতস্ততঃ সকলেই বলিতেছে, মিবার়ে কেহই বিজ্ঞ নহে। ইহা মিবারের শুক্র বশোমন্দির 

“সামান্য কলঙ্ককালিমা নহে ।” 
* মহারাটীয় ব্রাঙ্মণগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,--শৈনবী, পুর্ব ও মাহতি। থে লাকুষা, বলত তানমিয়। 

জেওয়। দাদা, শিবজি দানা, লালজি পণ্ডিত ও যশোবন্ত রাও ভাঁও মিরারের বন্ধবীভূষি ভোগ করিতে ছিলেন 
তাহারা সকলেই শৈনবীগোে সমুস্থৃত। 



মিবার। ৫০৭ 

গণেশপন্থ তাহাদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে বিশাল সেনাদল লইয়! যাবদ 
নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শাবা নামক স্থানে উভয় দলে গরম্পরের 
সম্মর্খীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল ৷ অচিরে একটা যুদ্ধ বাধিয়া। গেল । নানা 

গ্লণেশপন্থ সে যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। তাহার সৈনিকগণ ছতরভঙ্গে চাঁরিদিকে পলায়ন 
করিল। তাহার অনেকগুলি কামীন ও বদদুক বিজয়ী শৈনবীগণের হস্তগত হইল। 
তিনি বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া চিতোরের অভিমুখে লায়ন করিলেন ।. চন্দাবংগণ সাহীয্য 
দানের প্রলোভন দেখাইয়। তাহাকে আবার যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিলেন। তাহাদিগের 
আশ্বীসবাক্যের উপর নির্ভর করিয়! হতভাগ্য নান! আপনার বিছ্ন্ন মৈন্যদিগকে একত্রিত 

করিলেন এবং অসির সাহায্যে অনিবার্য ভাগ্যতরঙ্গের গতি পরিবর্তিত করিবার জন্ত 
আর একবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। চন্দাৰংদিগের উপর যে আশা স্থাপন করিয়া 
তিনি সেই কঠোর মন্ত্ের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা আদৌ পূর্ণ হইল না। কূটনীতিক 
চন্দাবৎগণ তাহাকে কিছুতেই সাহায্য দান করিলেন না। সাহায্য দান করা দূরে থাকুক, 
বরং তাহার! তাহার প্রতিকৃলে নানাগ্রকার চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। ন্থৃতরাং গণেশগপন্থ 

পরাজিত হইপ়। যুদ্ক্ষেত্র হইতে হামিরগৃড়ে পলায়ন করিলেন। তখন চন্দাবৎগণ তাহার 

শক্রকুলের সহিত একত্রিত হইয়! পঞ্চদশ সহন্র সৈম্তের সহিত উক্ত হাঁমিরগড় অবরোধ 
করিলেন। সেই ভীষণ অবরোধ হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত তেজন্বী গণেশ অদ্ভূত 
বিক্রম ও সাহসের সহিত উপযু্যপরি নয়টা যুদ্ধকাণ্ডের অভিনয় করিলেন । কিন্ত 
তাহার সকল উদ্যোগই ব্যর্থ হইয়া গেল। হামিরগড়ের অধিপতি ধীরাজসিংহের দুইটা 

পুত্র সেই ভীষণ, সংঘর্ষে রণস্থলে পতিত হইয়াছিলেন। 
সেই হামিরগড়ের মহাসক্কট হইতে নান! গণেশ অতি শীঘ্র অন্বজি কর্তৃক মুক্ত হইলেন । 

স্ববাদার তাহাকে বিপন্ন জানিয়া গোলাপরাও কদম নামক জনৈক সেনাপতির 

সহিত কতকগুলি অশ্বাগোহী সৈনিক প্রেরণ করিলেন। সেই সকল সৈনিকের সাহায্যে 

উদ্ধারলাভ করিয়া! তিনি তাহাদিগের সহিত আজমিরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 

কিয়দুর অগ্রসর হইলে মুসা-মূমি মামক স্থানে তিনি শক্রকর্তৃক পুনর্বার আক্রান্ত হইলেন। 

উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। চন্দাবংগণ রণোন্ত্ব হইয়। প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে 

লাঁগিলেন। ত্তীহাদ্দিগের বিপুল ভূজবিক্রমের প্রভাবে গণেশের সেনাদল ক্রমে ক্রমে 

পশ্চাদপশ্ত হইতে লাগিল। বিজয়ী হেমমুকুট লইয়া তাহাদিগের মন্তকে স্থাপন করিবার 

উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে শক্রপক্ষের জনৈক সৈনিক একটা পলায়মান! ঘোটকীকে 
হস্তগত করিবার অভিপ্রীয়ে প্ভাগা! ভাগ! !” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। 

ক্ষণকালের মধ্যেই সেই অশ্বতরী ধৃত হইল। তখন লকলে “মিলগিয়।! মিলগিয়া 1 

বলিয়া উচ্চরবে চীৎকার করিয়া উঠিল। এই সকল শব চন্দাবৎদিগের কর্ণগোচর 

হওয়াতে ভাহাদিগের মনে এক বিষম আশঙ্কার উদয় হইল। “মিলগিয়া” শব শ্রব্ণে 

তাহারা মনে করিল, বুঝি তাহাদিগের সহকারী সৈন্তগণ শত্রুপক্ষের সহিত মিলিত, 

হইয়াছে। এই অমূলক ধারণী সমুদিত হইবামা্র চন্দাবংগণ রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে 



&০৮ রাজস্থাম। 

পলান্দন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে পলায়নে ব্যস্ত দেখিয়া শত্রকুল ভাহাদিগের 
পশ্চাদূসরণ করিল এবং সন্ুথে যাহাকে পাইল, তাহাকেই হত্যা করিতে লাঁগিল। 

এইন্ধপে সৈষ্ধবীসেনাঁর অধিনায়ক চনান এবং অন্কে্ডলি সৈল্ত ও সামান্য সামান্য 
সৈল্তাধ্যক্ষ নিহত হইল। দেবগড়পতি * সেই সমস্ত পলায়িত সৈন্যদিগকে লইয়া শাপুরের 
অন্তর্ভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই দিন সেই মুসা-মৃসি ক্ষেত্রে চদ্দাবংগণ যে 

ঘোরতররূপে পরার্জিত হুইল, প্রতিত্ন্্ী শক্তাবৎ সম্প্রদায়ের ভক্টকবিগণ তছ্পলক্ষে 
মহোললাস সহকারে সেই পরাজয়-কাহিনী কীর্তন করিতে লাগিল। অস্থজির গ্রতিনিরধি 
এইরূপে যুদ্ধে জন্লাভ করিলেও দেই ভীষণ সাম্প্রদার্িক বিপ্লবকালে আত্মসমর্থনে সক্ষম 
হইলেন না । তজ্জন্য রাজপুত সর্দারগণ তাহার চক্ষের উপর আপনাদিগের প্রাচীন 
তূমিসম্পত্তি সকল উদ্ধার করিতে লাগিলেন এবং রাণাও সেই স্থযোগে মিবারের আয় 
“অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া লইলেন। | 

যেদিন নান! গণেশপন্থ মৃসা-মুসি যুদ্ধে জয়ী হইলেন, সেইদিন হইতে ভারতে সিদ্ধিয়ার 
প্রতিনিধিত্ব লাভ করিবার জন্ত প্রতিৎন্্ী অস্বজি ও লাকুবার মধ্যে বিষম সংঘর্ষ সমূদ্ূত 
হইল | মিরারভূমি সেই ভীষণ প্রতিষ্বন্থিতার অভিনয়ঙ্ষেত্র ছইয়। পড়িল | যে 
মহারাস্থীয় বিকট জলৌকার স্তায় মিবারেয় হদয়শোণিত শোষণ করিয়াছে, লাকুব। তাহারই 
প্রতিদ্বন্দী; স্থৃতরাং মিবারের সর্দারগণ তাহার সহিত সহাম্গৃভৃতি প্রকাশ করিয়া 
তৎপক্ষই অবলম্বন করিলেন। তাহারা সকলে অবগত হইলেন যে, নানার সহকারী 
সেনাদল তথনও ছামিরগড়ে অবস্থিতি করিতেছে । তথন লাঁকুবা তগ্নগরকে পুনর্ধার 

অবরোধ করিলেন এবং দুর্গপ্রাকার ভগ্ন করিবার জন্য অনর্গল গোলা বর্ষণ করিতে 

লাগিলেন । ছুই সহল্র গোলকপ্রহারে হর্গপ্রকারের একাংশ ভগ্ন হইয়া পড়িল। তদর্শনে 
লাকুবা উৎসাহিত হইয়াঁ সদলে সেই রম্ধ পথে ছূর্ণমধ্যে প্রবেশ করিতে বাইতেছেন; 

এমত সময়ে বল রাও ইঙ্গলিয়া, বাপু সিদ্ধিয়। এবং ঈশ্ববস্ত রাও সিন্ধিয়া আপনাপন 

সেনাদল লইয়! মহারাষ্ট্ায় গ্রতিনিধির সহায়তা করিবার জন্য হামিরগড়ের নিকটে উপস্থিত 

হইলেন। কোটার জলিমসিংহও তজ্জন্য আপনার অধিগত একটা গোলন্দাজ সেনাদলকে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং অন্বপ্রির পুত্র সেই সমস্ত সহকারী সৈনিক ও দেনাপতির 

অধিনেতৃত্বে আরূঢ় ছিলেন। এই নবাগত বিশাল সেনাদলের আগমন বৃত্তান্ত অবগত 

হইয়া লাকুবা আপনার অবরোধকারী সেনাদলকে উঠাইয়া লইলেন এবং সহকারী সৈন্য 
গণের সহিত চিতোরের প্রাকারমূলে অবস্থিত হইলেন। এদিকে নানা সেই অরঙ্গণীয 
ছামিরগড় পরিত্যাগ করিয়া গোস্ছন্দ নগরে নবাগত সেনাদলের সহিত সম্মিলিত 

হইলেন। প্রতিবন্বী বীরঘয় ক্ষীণাঙ্গিনী বিরিস নদীর উতয় স্তীরে আপনাপন কামানাবলি 
গিনি িডি টড 

& মহাত্মা টড সাহেব উ্ক দেবগড়পতিকে বিলক্ষণ চিনিতেন ॥ ভিনি হজেদ, সেই রাঝাপূত উর্ধে সাড়ে 
ছয় ফিট উচ্চ ছিলেন। তিনি যের়প উচ্চ ততুপযুকত হষপষ্টা্গও ছিলেন এখং তাহার অলগ্রতাঙ্গ অতি বলিষ্ঠ 
ও কঠিন। তাহার পিও। আবার তাহা! অপেক্ষা! আধ ফুট উচ্চ ছি! 0 ম্দুষা 

থে একটা বিয়াটপুরুধ) তাহাতে আর সন্সেহ নাই । 



মিবার 1 (5৯ 

সজ্জিত করিয়া যুদপ্রতীক্ষায় সদলে দগ্ডাযমান রহিলেন । উভয় পক্ষেই ঘৃদ্ধের 
আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্ত সেই সময়ে সেনাদলের বেতন লইয়া নানাও বল 
রাওয়ের মধ্যে একটা বিতওা উপৃস্থিত হওয়াতে সেই সমস্ত উদ্যোগ কার্ধ্যে পরিণত 
হইবার পক্ষে সমূহ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। সেই বিবাদের কিছুই মীমাংসা হইল না। 
অবশেষে নান। গণেশ তত্প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়! সঙ্গনার নামক স্থানে গমন করিলেন । 

এই অন্তর্ধিবাদের বিষয় অন্থশীলন করিতে গেলে সহসা মনে হয় যে, বুঝি মহারাই্ীয়দল 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরস্পরের উপর পতিত হইল; এবং রাল্রপুতগণ সেই সুত্রে তাহাদের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া! তাহাদিগকে সংহার করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু ইতিহাস তখনই 
ভীম গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠে, ইহারা মহারাষ্্ী়) ইহাদের রাজনীতি এরূপ নহে যে, 
ইহারা সামান্য বিবাদে বিচ্ছিন্ন হইয়া শক্রপদতলে অবনত হইয়। পড়িবে । 

নানা সদলে বিচ্ছিন্ন হইলে উভয় দল পরম্পরের সমকক্ষ হইয়া ঈাড়াইল। কিন্ত 
চতুর বলরাও কখনই যুদ্ধের পক্ষপাতী নহেন? স্থৃতরাং এবারেও তিনি যুদ্ধ করিতে 
সম্মত হইলেন না। গোগুল চীপরার 'বিপ্রব-কাঁলে লাকুবা বলরাওয়ের জীবন রক্ষা 
করিয়াছিলেন । এক্ষণে মহারাষ্ীয় সেনাপতি সেই পূর্বক্কত উপকারের বিষয় স্মরণ 
করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে উপকারী লাকুবার সহিত যুদ্ধ করিতে 
নিরস্ত হইলেন। তাহার সমর-বিরতির অন্য একটী কারণও উপলব্ধ হইয়৷ থাকে। 
কথিত আছে, সেই সময়ে বলরাওয়ের অত্যন্ত অর্থাতাব হয়; কিন্তু লাকুবা সেই অর্থাতাৰ 

পূরণ করিতে সম্মত হইলে উভয়ের মধ্যে একটা গৃড় সন্ধিবন্ধন সম্বন্ধ হইয়াছিল। তাহার! 
উভয়ে একত্রে মিলিত হইয়! সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। যাঁহীহউক অচিরে যুদ্ধব্যাপার 
স্থগিত হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে লাকুবা আপনাকে নিরাপদ জানিয়া নিরতিশয় 
আনন্দিত হইলেন। তদনন্তর উভয় পক্ষ কিছুকালের জন্য শাস্তি সন্তোগ করিল) 
কিন্তু অন্বজি অচিরকাঁল মধ্যে তাহাদের সেই শাস্তি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে রণরঙ্গে 

উম্মাদিত করিয়া তুলিলেন। নানার সহায়ত1 করিবার জন্য তিনি সাদার্াও নামক 
জনৈক ইংরাজ বীরকে অনেকগুলি সৈন্য ও কামানের সহিত প্রেরণ করিলেন। কিন্ত 

কোন একটী বিবাদবশতঃ উক্ত নবীন লেনাদলের সাহাধ্যলাভে বঞ্চিত হওয়াতে 

তিনি জর্জ টমাস নামক অপর একজন অধিকতর প্রসিদ্ধ ও যুদ্ধবিশীরদ ইংরাজ সেনাপতির 
সাহায্য প্রার্থনা করিয়। পাঠাইলেন। এই শেষোক্ত ইংরাজ বীরের আন্গুকুল্য প্রাপ্ত 
হয়া, অনব্জির ্ রতিনিধি এবং লাকুবা পরস্পরের সমকক্ষ হইয়া দাড়াইলেন। উভয়েই 

বুনাশ নদের দক্ষিণ ভটে * আপনাপন দেনাদল সজ্জিত করিয়া প্রাবটকালের মধ্যে 
ক্রমাগত ছয় সপ্তাহ যুদধপ্রতীক্ষায় অবস্থিত রহিলেন! ইতিপূর্বে রাপা এবং তদীয় 
সর্দার ও প্রজাগণ. একমাত্র লাকুবার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন) কিন্ত এক্ষণে 

২ পাপী শোপিস 
পাপ 

* শাপ্রের দশ মাইল দক্ষিণন্থ আমলি নামক নগরে লাকুষার এবং উত্ত নগরহয়ের মধ্যবর্থা কেদৈর। 

নামক হানে নানাগস্থের সেনাফটক স্থাপিত হইয়াছিল। ্ রি | 



৫১০ রাজস্থান । 

তাহারা উভয় দল কর্তৃক সময়ে সময়ে সন্মানিত হইয়। সুযোগক্রমে উভয়েরই পক্ষ 

যাহাতে নানা গণেশ নববলসাহায্য প্রাপ্ত হইতে .না পারেন, তাহ! সাধন ক 
জন্য খীচিরাজ হুর্জনশাল মিবারের সর্দারগণ ও পাঁচশত অঙ্বীরোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে 
তাহার স্বন্ধাবারের চতুর্দিকে বিচরণ করিয়া ' বেড়াইতে লাঁগিলেন। কিন্ধ সাহসী 
টমাস হ্র্জনের সকল উদ্যম ব্যর্থ করিয়া শাপুর হইতে নূতন সেনাদলসহ নানার নিকট 
গমন করিলেন। স্বন্নকাল পরেই লাকুবাকে আক্রমণ করিবার জন্য তিনি প্রধান 
সেনাকটক পরিত্যাগ করিয়৷ আপনার গোলন্দাজ সৈনিকদিগকে লইয়! বুনাশ নদের 
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাহার অতী্ট সিদ্ধ হইল ন1। লাকুবার সহিত যুদ্ধ করিবার 
উপক্রম হইয়াছে, এমম সময়ে এক প্রচণ্ড ঝটিকা আরম্ভ হইল; তৎসঙ্গে মৃষলধারে 
বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই ভীষণ বাত্যা ও ধারাপতনের প্রভাবে টমাসের সেনাদল 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল এবং তাহার আশ্রয়স্থল শাপুর ছুর্স একবারে চূর্ণবিচুর্ণিত হইয়া 
গেল *। সেই স্থযোগে লাকুবা মিবারের সর্দারগণের সাহায্যে সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন 
সৈন্যগণের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে কঠোররূপে দলিত করিলেন এবং পনরটা 
কামান ও অন্যান্য বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করিয়। স্বস্থানে প্রস্থিত হুইলেন। 
শাপুররাজা ইতিপূর্বে নানাকে সৈন্য ও খাদ্যসামগ্রী সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্ত 
এক্ষণে বিধাতার প্রচণ্ড আক্রোশ এবং আত্বীয়ন্বজনগণের বিকট তাড়নার ভয়ে আর 

তাহাদিগকে সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন না । তখন নানা গণেশ অনন্যোপায় হইয়া 
সঙ্গনার নগরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন । মিবারের সর্দারগণ তাহার প্রচণ্ড প্রতিযোগী 
লাকুবার পক্ষ সমর্থন করিয়া! তাঁহাকে সকল আশ্রয় ও অবলম্বন হইতে বঞ্চিত করিল, 
ইহাতে নানা তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত কুক্ধ হইলেন । তিনি উক্ত ব্যাপার ষতই আন্দোলন 
করিতে লাগিলেন, ততই তাহার রোষানল দ্বিুণতেজে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি 
প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সময় পাঁইলে সেই প্রতিকূল সর্দীরদিগকে যথাশক্তি শাস্তিবিধান 
করিয়া দারুণ গ্রতিশোধপিপাপার শাস্তিবিধান করিবেন। প্রতিহিংসার উপযুক্ত সময় 
ক্রমে আসিয়া! উপস্থিত হইল। বর্ষাকাল অন্তীত। শরতের প্রথর রৌদ্রতাপে পথঘাট 
পরিশুফ হইলে তিনি অন্বজির নিকট হইতে সেনাবল প্রাপ্ত হইয়া লাকুবার বিরুদ্ধে 
ভীষণ প্রতিত্বন্দিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যে প্রচণ্ড প্রতিজিধাংসাৰছি তীব্রতেজে 
তাহার প্রতি লোমকুপে বিশ্ষ,রিত হইতেছিল, তাহার শীক্তিবিধান করিয়া নিজ কঠোর 
প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য তিনি মরহত্যা, লুষ্ঠন, সর্ব্বোৎসাদন প্রস্থতি, লোমহর্ষণকর 
অতি বীতংস কাণ্ডের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। আরাবঙ্গি শৈলমালার পাদপ্রহ্ে 
চ্দাবংদিগের যে সকল তৃষিসম্পত্তি ছিল; তৎসমত্তের উপর আপতিত হইয়া রোযোন্স০ 
.& সন্ত ১৮৩ (১৮5১) উজ হটনা সংঘটিত হয়; জাকুবা নষটরাজা শাপ্রদূগতিকে লিহারগুর 
জনপদ প্রদান করিল। কথিত আছে, রাশ! গুণভাবে সপ্ত রাজার নিকট ছুইলক্ষ টাকা! গ্রহণ করিয়া তি 
সম্মতি দান করিয়াছিলেন । ঠাহার এইরপ আচরণে লাকুধ! ও মিবায়ের সর্দার়গণ তৎপ্রতি অতা 
বিরক্ত হইয়া ছিলেন । | মি ্ | | 



মিবার। টা 

নানা তত্রত্য অধিবাসীদিগকে পৈশাচিক ঘন্ত্রণায় নিপীড়িত করিতে লাগিলেন, । 
তাছার নৃশংস ব্যৰহারে কতশত গৃহ একবারে তন্মসাৎ হইয়া! গেল, কত নরনারী 

গণুর ন্যায় নিহত ও নিপীড়িত হইল, কত গৃহস্থের ধনরত্ব রাশিপরিমাণে অপহৃত 
হইতে লাগিল! কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই। যাহারা দেই নিষ্ঠর মহারাষ্ট্র 
দেনাপতির পাশব ব্যবহার হইতৈ প্রাণ রক্ষা! করিতে পারিল, তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়া 
তাহার রোবানল হুইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না। নানা তাহাদিগের উপর 
কঠোর করভার স্থাপন করিয়। হতভা, [দিগের হৃদয়ের সামানা শোণিতবিনুপর্য্যস্তও 

শোষণ করিয়া লইল। এদিকে টমাস, ঞসবগড় ও আমৈত অবরোধ করিয়া তত্রত্য 
অধিপতিদ্বয়কে করদানে বাধ্য করিলেন। ক্রমে কোশীতুল ও লুশাণী নামক অপর 
ছুইটা নগর তৎকর্তৃক অধিকৃত হইল। কিন্তু লুশাণীর নাগরিকগণ আত্মরক্ষার্থে ঘোরতর 
রীরত্ব প্রকাশ করাতে বিজয়ী টমাস তন্নগরকে একবারে ভূমিসাৎ করিয়ী ফেলিলেন। 
জয়ের উপর, জয়লাভ করিয়া নৃশংসাচরণের পরাকা্ঠা প্রদর্শন করিতে করিতে, নানা 

ধীরে ধীরে শোণিতহ্দে সন্ভরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিধাতার ভীম দণ্ড অন্বজির 
মস্তকোপরি পতিত হইয়। তাহাকে হিনুস্থানের শাঁসনকর্তৃত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়া দিল এবং 
তৎপদে লাকুবাকে স্থাপন করিল *। অঙ্থপ্জির সমস্ত আশাভরসা সমূলে বিনষ্ট হইয়া 
গেল। তিনি গর্বমদে মত্ত হইয়া যে শৈনবী ত্রান্গণদিগের সর্বনাশ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, আবি বিধাতা! তাহাদিগদ্বারাই তাহাকে অধঃপাতিত করিলেন। 
অন্বজির অধঃপতন হইলে তীয় প্রতিনিধি নান। পন্থ মিবারের অন্তর্গত স্বাধিকৃত সমস্ত 
নগর ও হুর্গই প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে ছুইটা হিন্দুবীরের প্রচ 

প্রতিদ্বন্িতা পর্যবসিত হইল। কিন্তু ইহাতে মিবারের কোন উপকারই সাধিত 

হইল না) বরং ইছাতে তাহার অনর্থরাশি অনেক পরিমাণে বদ্ধিত হইয়া উঠিল। 

ধরিতে গেলে, ইহা! মিবারের একটা বিষম সঙ্কটকাল); কেননা! এই সময় হইতেই 

্্য সিদ্ধিয়। মিবারকে আপনার অধীন করদরাজ্য বলিয়া গণনা করিতে লাগিলেন। 

নবীন প্রতিনিধি লাকুবা৷ সিন্ধিয়ার অনুমতিক্রমে একটা বৃহৎ সেনাদল সমভিব্যাহারে 
মিবারে প্রবেশ করিলেন। পিস্ধিয়া। যে কি উদ্দেশ্যে তাহাকে মিবারে প্রেরণ করিলেন, 
তাহা কেহই জানিতে পারিল না) কিন্ত .তাহার প্রতিনিধিকে আগমন করিতে 
দেখিয়া! মিবারবাসিগণের হংকম্প উপস্থিত হইল। অগ্রঞ্জি মেহত1 রাণার মন্ত্রিপদে 

পুনর্ধীর অভিষিক্ত হইলেন এবং তঙসঙ্গে চন্দারংগণও আপনাদের পূর্বক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে 
পুনঃগ্রাপ্ত হইয়া পূর্বের ন্যায় মন্ত্বনের সমস্ত কা্ধ্য সাধন করিতে লাগিলেন। ছয়লক্ষ 

টাকা সংগ্রহ করিবার অভিগ্রায়ে লাকুবা। হতভাগ্য শাপুর-রাজকে তাহার নবপ্রাপ্ত জনপদ 

জিহাজপুর হইতে বঞ্চিত করিয়া তন্তর্ঘত ছত্রিশটা নগর বন্ধক দিলেন। চতুর 
ইহ 

+ বলত তানশিরা ও বক্হ নারায়ণ এই সময়ে সিব্িয়ার মন্ত্রীপদে দমাবঢ় ছিলেন। ইহারা উভবেই 

শৈনবী গোত্রে সমুস্তত। সুতরাং ইই।রা থে জাতীয় লাফুবার অতীষ্টসাধনে অনেক নহায়ত করিয়ছিলেনঃ 

তাহ মহজেই বুধ! যাইতে পারে । 



&১২ রাজস্থান । 

জলিমসিংহের লালসা অনেক দিবস হইতে উক্ত ভিহাজপুরের প্রতি পতিত হইয়াছিল। 
এতদিন তাহ! হস্তগত করিবার জন্য তিনি অনেক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
কন্ত তাহার কোন কৌশলই সফল হয় নাই। তথাপি তিনি জিহাজপুর-লাভের আশ 
ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আশার সোহাগে ভুলিয়া এতদিন তাহা সফল করিবার 
জন্য তিনি উপযুক্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে সেই স্থযোগ উপস্থিত 

হইয়াছে, দেখিয়া ছিনি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? মার্থাট্রাবীর লাকুবা আদি 
অর্থের জন্য জিহাঁজপুর: বন্ধক দিতেছেন। বন্ধক রাখিলে ক্রমে তাহ। হস্তগত হইবার 

সম্ভাবনা) আুতরাং এরূপ স্থুযোগ জলিম কেমন করিয়। ত্যাগ করিবেন ? হুঙি দ্বারা 

লাকুবার যাচিত মুদ্রা পরিশোধ করিয়া তিনি আপনার চিরসাধের সামগ্রী জিহাজপুর 
ও তদন্তর্গত গ্রাম ও পল্লী সকল প্রাপ্ত হইলেন । ছয়লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াও ছুরাকাজ্জ 
লাকুবার হৃদয় শীতল হইল না। তিনি আরও চতুর্বিংশতি লক্ষ টাকা পণস্বরূপ প্রার্থনা 
করিলেন এবং রাণা কর্তৃক সে. প্রার্থনা পরিপূরিত হইবে ন1 দেখিয়া স্বয়ং বলপূর্ববক 
তাহা সংগ্রহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । অচিরকাল মধ্যে যমকিস্করসদৃশ মারা 

সৈম্যগণ মিবারের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া সেই বিপুল অর্থ সংগ্রহ 
করিল। লাকুবা সন্তষ্ট হইলেন, তাহার অর্থগৃর,তা কিছুকালের জন্য প্রশমিত হইল। 
তিনি যশোবন্ত রাওভাও নামা জনৈক মহারাষ্ট্রীয়কে আপন সহকারী কর্ধচারী-পদে 

স্থাপিত করিয়া মিবার পরিতাগ পূর্বক জয়পুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই 
সময়ে ভারতক্ষেত্রে যুরোপীয়দিগের শনৈঃ শনৈঃ প্রাহুর্ভীব নিবন্ধন পাশ্চাত্য রণনীতি 

প্রায় সমস্ত ভারতীয় নৃপতিদিগের অনুসরণীয় হইয়া উঠে। উক্ত রগনীতির সাফল্য 
দর্শনে রাজমন্ত্রী অগ্রজির সহকারী প্রতিনিধি মৌজি রাম তাহা অবলম্বন করিতে ব্যন্ত 
হইয়! উঠিলেন। কিন্তু বেতনভোগী বিদেশীয় সৈম্ত এবং বিশাল গোলন্দীজ সেনা পোষণ 
করিতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন.। রাজস্বের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তৎসাহায্যে 
সেই বিপুল ব্যয় সম্কুলান কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে । সুতরাং সর্দারদিগের নিকট হইতে 
কিছু কিছু আন্কৃল্য প্রাপ্ত হইবার আশাগপ তিনি তাহাদিগের নিকট ঘোষণাপত্র 
প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সেই সর্দারগণ এমনই অন্ুগত্ত যে, সেই ঘোষণাপত্র প্রাপ্তি 

মাত্র উক্ত মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিয়া শ্বদেশহিতৈষণার প্রদীপ্ত পরিচয় প্রদান করিলেন । 

সতীদাস আপনার পূর্বক্ষমত। পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। চদ্দাবৎদিগের ভীষণ অত্যাচারভয়ে 
তীহার ভ্রাতা শিবদাস কোটারাজ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনিও 

গুনরাহৃত হইলেন। কিন্তু ছুর্দাস্ত চন্দাবৎগণ পুর্ব পদে সমাকঢ় থাকিয়া রাজপরিবার 
ভূক্ত ভূমিসম্পন্তির অধিকাংশই নির্কিস্্ে ভোগ করিতে লাগিলেন। 

১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইন্দোরের বিশাল সমরক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রাজোর শাসন মন্বন্ধে আপনাঁপন 
ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্ত যে একলক্ষ পঞ্চাশৎ সহশ্র ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছিলেন, 
তাহান্তে হছলকারের মস্তক হইতে তাহার রাঁজমুকুট খসিয়ী পড়িয়াছিল; তাহার রাজধানী 
ও তংদহ সমূহ গন্গবাী ও কামানন্দুক প্রভৃতি অন্যান্ত দ্রব্যসামগ্রী শক্রপক্ষের 
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ন্তগত হইয়াছিল। তিনি অবশেষে অনন্যোগায় হইরা মিবার-রাজ্যে পলায়ন করিলেন) 
কিন্তু তাহাতেও নিস্তার পাইলেন না। বিজয়ী সিদ্ধিয়ার জয়োম্মত্ত সৈহঘগণ সদাপিষ 
ও বলরাও কর্তৃক চালিত হইয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। মিবারাতিসুখে পলায়ন 
করিবার সময় হুলকার পথিমধ্য্থ রাতলাম দুর্গ লুঠন করিলেন এবং শক্তাবৎ সম্প্রদায়ের 
প্রধান আবাসনিলয় ভীতির ছুর্সে আপতিত হইয়া তাহাদিগের নিকট বিপুল পণ 

চাহিলেন। শক্তাবৎগণ নিতাস্ত ভয়াকুল হইয়া পড়িল।. কি উপায়ের সাহায্যে ছূ্বত 
মহারান্্ীর়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে, তথ্বিষয়ে তাহারা কিছুই 
নিরাকরণ করিতে পারিল না। ক্রমে এতৎসমাচার রাণার কর্ণগোচর হইল। ভীত্ডির 

ত্যাগ করিয়াই ছু্দাস্ত সিদ্ধিয়া উদয়পুরে আপতিত হইবে; তখন কে উদয়পুরন্তে তাহার 
অলন্ত ছুরাকাজ্ষা! হইতে রক্ষা করিবে? রাণার হৃদয়ে এই ভীতিসস্থুল চিন্তার উদয় 
হইল। তিনি আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে দৃঢ়সন্ল্ল হইলেন। কিন্তু তাহাদিগকে 
আর অধিক কষ্ট সা করিতে হইল না। সিদ্ধিয়ার অন্থ্ধাবমান সৈনিকগণ ভ্রুতবেগে 
হুলকারের নিকটস্থ হওয়াতে তিনি ভীগ্ির পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং উক্ত 
নগর তাহার আক্রোশ হইতে মুক্ত হইল। অভীষ্ট সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল দেখিয়া! হতাশ হুলফার 
পুণ্যতীর্থ নাথন্বারে * উপস্থিত হইলেন। তিনি যে পরাজিত হইয়াছেন, তাহার সমস্ত 
অভিপ্রায় ষে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই নিরতিশয় মর্দপীড়িত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু এত দিন তাহার মর্পীড়ার কোন লক্ষণই কেহ দেখিতে পাস 
নাই; কারণ তিনি বীরোচিত ধ্যের্য ও সহিষুতার সাহাযো সেই ধূমায়মান অন্তর্বহিকে 
দমিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্ত আর পাঁরিলেন না । সেই অন্তর্নিগৃহিত ছুঃখানল 
একবারে জলিয়! উঠিল। তাহার বিকট জালায় হুলকার উন্মত্তের স্তাঁয় হইয়া উঠিলেন। 

নাথদ্বারের পবিত্র মন্দিরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র প্রতিমৃত্তিসম্মুখে সাষ্টাঙ্ষে পতিত 

হইয়া ভগ্নহদয় হুলকার দেববিগ্রহকে শত অভিশাপ প্রদান এবং শ্রীক্কষ্চের নামে 
শতসহশ্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন । অবশেষে নিজ ক্রুর মূর্তি ধারণ করিয়া! 

নাথদ্বারের পুরোহিত ও অধিবাসিগণের নিকট বলপূর্বক তিনলক্ষ টাকা মংগ্রহ করিলেন। 

যাহারা তাঁহার পাশবী ছুরাকাজ্ষার পরিত্ৃপ্তি সাধন করিতে না পা'রল, তাহারা 

তৎকর্তক অশেষ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইল। হুলকার তাহাদিগকে বন্দী করিয়া! নিজ 

শিবির মধ্যে লইয়া! গেলেন এবং যতগ্গণ না তাহাদিগের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতে 

পারিলেন, ততক্ষণ তাহাদিগকে নানা প্রকার কঠোর যন্ত্রণায় নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। 

হুলকার হিন্দু হই! হিন্দুর দেবতা এবং দেবহৃমির গ্রতি যে এতদূর অত্যাচার করিবে, 
তাহ! নাথদ্বারের প্রধান যাজক দামোদরজি আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে তিনি 

দেখিলেন যে,+নাথস্কার আর নিরাপদ স্থান নহে) ইচ্ছা হইলেই ছুরাচারগণ তছুপরি 

পতিত হইয়া ব্র্পতির নান! প্রকার অবমাননা এবং যাজক ও যাত্রিদিগের উপর 

উদয়পূরের পঁচিশ মাইল উত্তরে নাধদ্ার স্থাপিত। ইতঃপর নাধস্বারের বহুল বিবর? প্রদন্ত হইবে । 
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অবিরত অত্যাচীর করিবে । ন্ুৃতরাং দেববিগ্রহকে কোন নিরাপদ স্থানে রক্ষা কর! 

একাস্ত কর্তবা। দামোদর নাথঘ্বারের অধিপতি কোতারিও সর্দারের 'সহিত তদ্বিষয়ে 

পরামর্শ করিলেন. পরামর্শে উদয়পুরই নিরাপদ স্থল বলিয়া নির্ধারিত হইল। তদনস্তর 

দামোদরজি দেবভোগ্য সমন্ত'দ্ব্যাদির সহিত দেববিগ্রহকে উদয়পুরে রাখিতে গেলেন। 
কোতারিও সর্দার বিংশতি অশ্বারোহী সৈনিকের সমভিব্যারে অতি হুর্থম ও নিবিড় 
গিরিগছনের ভিতর দিয়া তাহাকে নিরাপদে রাজধানীতে রাখিয়! আসিলেন। স্বনগরের 

সন্মুখ ভাগে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে ছুর্দান্ত ছুলকারের কতকগুলি সৈনিক 
তীহাদিগের গতি রোধ করিয়া দ্ধঢত্বরে বলিল, “তোঁমাদের অস্ব আমাদিগকে দাও, লতুবা 

যখোচিত শাস্তি পাইবে ।” বীরবর চৌহান পৃর্থীরাজের বংশধর আজি কি কতকগুলি 
মাহারাষ্্রীয় দসথ্যর ত্রকুটি দেখিয়। ভীত হইবেন? সিংহের উচ্চতম কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
কি শৃগালের পদানত হইবেন? হুলকারের সৈম্ভগণের সেই অপমানজনক বাক্য শ্রবণে 

চৌহান কোতারিও সর্দারের আপাদমস্তক দারুণ ক্রোধানলে জলিয়া উঠিল। তিনি 
তখনই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, “জীবন পরিত্যাগ করিব, তথাপি ছুরাচারদিগের হস্তে অশ্ব 
সমর্পণ করিয়া কখনই অপমান স্বীকার করিব ন1।” এ প্রতিজ্ঞা তিনি প্রকৃত বীরের 
নায় পরিপালন করিলেন । নিঙ্গ তুরঙ্গ হইতে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া কোতারিও তাহার 
অগ্রপদঘয়শৃঙ্খলিত করিলেন এবং আপনার 'সৈনিকদিগকে তদনুরূপ করিতে আদেশ 

করিয়। উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে শক্রসম্ুথে সবেগে প্রধাবিত হইলেন। তাহার বিশ্বস্ত অনুচরগণ 
অচিরে তাহার পার্শদেশে দণ্ডীয়মান হইল। সেই বিংশতি জনমাত্র সৈনিক লইয়া 
বীর কোতারিও নির্ভীকচিত্তে শক্রর বিপুল বাহিনীর সন্দুর্থীন হইলেন এবং অদ্ভূত 
রণনৈপুণ্য ও বীরত প্রকাশ করিয়া! আপনার অধিকাংশ বীধ্যবান্ সৈনিকের সহিত 

সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। কোঁতারিওর চৌহান রাঁপুতগণের এরূপ বীরত্ব 

ও নির্ভীকতার অনেক প্রমাণ মিবারের এই ঘটনাপূর্ণ কালের মধ্যে দেখিতে পাওয়া 
যায়। যাহাহউক, কোতারিও নর্দারের পতনে নাধন্বার সম্পূর্ণ অরক্ষিত হইয়া পড়িল। 

হিন্দুকুলাঙ্গার হুলকার সেই অরক্ষিত তীর্ঘক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়! দেবাঁলয়ের সমস্ত সামগ্রী 
অপহরণ করিল। ছুরাচাঁর এমনই লুণনশ্রিক্ব যে, দেব-সম্পত্তি ভাবিয়া! তাহার কঠোর 

হৃদয়ে অনুমান্্রও ধর্ম্ান্ুরাগের সঞ্চার হইল না। তাহার পিশাচোচিত অত্যাচার: 
নিবন্ধন নাগরিকগণ নাথদ্বার পরিত্যাগ করিয়া গেল; সুতরাং দেই হাল্তময় পুণ্যক্ষেত্র 
শোচনীয় শ্বশানতৃমে পরিণত হইয়া রহিল। বি্ণুভক্ত শুদ্ধটেতা যাধিদলের নিরন্তর 
সমাগমে যে স্থল পরম রমণীয় বলিয়া বোঁধ হইত, গীতিপ্রিয় বৈষ্ণবদিগের অমৃতময় 
হরিনামকীর্ভন অহোরাত্র যাহার চতুর্দিকে শ্রুত হইতে থাকিত আঙ্জি তাঁহা নির্জন, 

পরিত্যক্ত, শোঁকোদ্দীপক কান্তার বলিয়! প্রতীয়মান হইল! হব. 
উদরপুরে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াও প্রধান যাজক দাযোদর নিশ্চিত্ততাবে দবারাধন। 

করিতে পারিলেন না। অবকর্মণ্য রাণা'র রাজপুরীর মধ্যেও তত্ধিষয়ে নানা প্রকার 

বিদ্ন ঘটিতে লাগিল। তখন ছয় মাস পরেই তিনি ভগবান প্রীক্ষ্ণের পবিত্র বিগ্রহ লইয়া 
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গামিয়ার নামক শৈলমাঁলার অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তৎগ্রদেশে এক 

মন্দির স্থাপন পূর্ব্বক উচ্চ প্রাচীরদ্বার দৃঢ়রূপে পরিবেষ্টিত করিয়া' নির্ধিক্কে বাঁস করিতে 

লাগিলেন। কিন্তু তাহার মনে ক্রমশঃ ধারণা জন্মিল যে ব্রহ্মতেঞজোবলে আর কিছুতেই 

আঁপন ইষ্ট দেবকে রক্ষা করিতে পারিবেন না? এই.ধারণ! ক্রমশঃ দৃঢ় নিবন্ধ হওয়াতে 

ধাজকবর দামোদরজি অসিবল অবলম্বন করিতে ক্কৃতগ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং স্ব্ং 'অস্ি- 
চরমে সজ্জিত হুইয়। সেই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রকে দন্থ্যদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা) করিতে 
'লাগিলেন। শ্বল্নকালের মধ্যেই চারিশত অশ্বারোহী ধার্শিকবর দীযৌদরজির দলতৃক্ত 

হইয়াছিল । সেই সমস্ত বিষুপরায়ণ ধর্মবীরগণের সমভিব্যাহারে তিনি প্রায়ই গাসিয়ার 

গিরিপ্রদেশ হইতে অবতীর্ণ হইতেন এবং আপনার অধিগ সমস্ত রাত সময়ে 

সময়ে তত্বাবধারণ করিতে যাইতেন। 
দেবস্বাপহারী ছুর্দান্ত হুলকা'র সিন্ধিয়ার বিকট টি লিলা কোথায়ও নি্তার 

পাইলেন না। নাথদ্বারের সর্বস্ব অপহরণ পূর্বক তিনি বুনেরা; ও শাপুরের অত্যন্তর 

দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে করিতে আজমিরে উপস্থিত হইলেন। . আব্মিরে মহম্মদ খাজা! 

পিরের একটী ভজনালয় ছিল। হুলকার আপনার লুষ্ঠিত অর্থরাশির কিয়দংশ সেই 

ভজনালয়ের -ফাজকদ্দিগকে বিতরণ করিলেন এবং তন্নগর পরিত্যাগ পূর্বক জয়পুরাভিমুখে 

অগ্রসর হইলেন।. সিদ্ধিয়ার সেনানীগণ মিবারে আসিয়া যখন হুলকাঁরকে দেখিতে 

পাইল না; তখন আর তাঁহার অনুসরণ, করিতে তাহাদদিগের আদৌ ইচ্ছা রহিল না। 

তাহারা তখন অনুসরণ হইতে বিরত হইয়া রাণার হৃদয়-শোৌণিত শোষণ করিবার: জন্ত 

তাহার নিকট তিমলক্ষ টাক! প্রার্থনা করিল। কোষাগারে এমন টাকা নাই যে 

দুরাচারদিগের সে প্রার্থনা পৃরিত হইবে । এদিকে টাকা না দিলেও নিস্তার নাই । 

অবশেষে উপায়াস্তর ন| দেখিয়া হতভাগ্য রাঁণ! ভীমসিংহ আপন পরিবারস্থ ভ্রব্য সামগ্রী 

এবং অস্তঃপুরচারিগী মহিলাগণের মণিরত্ব বিক্রয় করিয়া অর্থগৃ্ণ, মহীরাহীয়ের প্রচণ্ড 

অর্থপিপাষার কথক্চিৎ শান্তিবিধান করিলেন । কিন্তু ইহাতেও তিনি হুর্দান্ত মহারাস্ীর়ের 

বিষদিগ্ধ তীক্ষ ছুরিকা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। সিদ্ধিয়া তিন্লক্ষ টাকা প্রান্ত 

হইয়। নিরস্ত হইল বটে) কিন্ত মিবারের স্থুবাদার যশোবস্ত রাও ভাঁও. একথানি 

তালিকা! প্রস্তুত কবিয়া তড়ক্ত অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য আপন কন্মধ্যক্ষ তানসিয়ার 

হস্তে তাহা অর্পণ করিলেন। তদনন্তর অর্থসংগ্রহের মহাধূম পড়িয়া গেল। রাজ্যের 

সর্দার ও সামত্ত, কৃষক" ও বণিক দুর্বৃত্ত মহারাষ্ীয়ের রাক্ষনসদূশ জন্থচরগণের প্রচণ্ড 

লগুড়তাড়নে নিদারুণ নিপীড়িত হইয়া আপনাদের যথাসর্ধন্ব তাহীদিগকে 'অর্পণ 

করিতে লাগিল। নির্ধন, নিরল্প হতভাগ্য ক্কষকগণের হলগোধন ও থেছুপালি বলপূর্বাক 

অপহৃত হইল। ফিস্তু তাহাতেও তাঁহাদের নিষ্তার নাই। অবশেষে অর্থের জন্য, 

পিশাচগণ সেই নিরীহ কৃষকদিগকে বন্দী করিয়া তাহাদিগের-নিকট-মুক্তিপণ চাহিল | 

যাহারা গণদানে সমর্থ না হইবো, পিশীচ অহারাত্ীয়গণ তাহাদিগকে দেশ হইতে 

নির্বাদিত করিয়া দিল! 



৫5৬ রাজস্থান । 

যে সময়ে * মিবারের. হতভাগ্য প্রজাঁকুল উক্তরূপে নিদারুণ নিগৃহীত হইতেছিল; 

দেই সময়ে হুপ্রসিদ্ধ লাকুবা আপনার অধিপতিকর্তৃক ঘোরতর অপমানিত হইয়া অসহ্ 

মনোবেদনায় শালুস্বণীর . আশ্রযচ্ছায়াতলে জীবন বিসর্জন করেন। তাহার মৃত্যুর 

অব্যবহিত পরেই অস্বজির ভ্রাতা বলরাও আবার প্রত্যাগত হইয়া! আপনার পূর্বক্ষমত| 
পুনরধিকার করিল. সেই সঙ্গে শক্তাবৎগণ ও খন্ত্রী সতীদাস একত্রিত হইয়! 
চন্দাবৎদিগকে মন্ত্রতবন হইতে বিদুরিত করিয়াদিল। জলিমসিংহ চন্দাবৎদিগকে হৃদয়ের 
সহিত দ্বণা! করিতেন। সুতরাং তাহার! পদচ্যুত ও বিদুরিত হওয়াতে তাহার হৃদয় আনন্দিত 

হইয়। উঠিল । .সেই সুযোগে তিনি আপন অতীষ্টসাধনে তৎপর হইলেন এবং 

শক্তাবৎদি'গর সহিত একত্রিত হইয়া রাণার মন্ত্রী দেবীটাদকে অবরুদ্ধ করিলেন। 

দেবীটাদ চন্দাবৎগণ কর্তৃক মন্ত্রিপদে স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া! আজি জলিমসিংহের 

বিষনয়নে পতিত হইলেন। : নববলদর্পিত বলরাও প্রতিত্বম্বী চন্দাবং সম্প্রদায়ের 

ভূমিসম্পন্তি সকল আক্রমণ করিয়া কঠোরতম নিষ্ট'রতার.সহিত নানাপ্রকার অত্যাচার 
করিতে লাগিল। তাহার ছুরাচরণে কত চন্দাবতের সর্বস্ব নষ্ট হইল, কত হতভাগ্যের 

আবাসনিচয় ভন্মে পরিণত হইয়া গেল। বলরাওর গ্রচও্ উতৎপীড়নে নিরতিশয় 

নিপীড়িত হইয়া চন্দাবংগণ আত্মোদ্বারের উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য সকলে একত্রে 
সমবেত হুইয়। পরামর্শ করিতে লাগিলেন । এদিকে দৃদ্ধর্ষ মহারাষ্টরীর সদলে রাজপ্রাসাদে 
উপস্থিত হুইয়৷ মন্ত্রীর কার্য্যাধ্যক্ষ মৌজি রামকে দেখিতে চাহছিল। কিন্তু রাপ1 কিছুতেই 
তাহাকে অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মৌজি রামকে 
'কিছুতেই শক্রকরে সমর্পণ করিবেন না। ছুরাচার মার্থাট্রা মিনতি করিল, ভয় 
দেখাইল; তথাপি রাণার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অচল ও অটল। অবশেষে ছূবৃত্ত বলরাও 
আপন সৈন্যদিগকে রান্বপ্রাসাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করিল। কিন্ত 
তাহাদের কোন ছুরভিসন্ধিই সাধিত হইল না। কেননা তেজন্বী সচিব ছর্ধর্য দন্্যদিগের 

গতিরোধ করিয়া তাহাপিগকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। নান! গণেশপন্থ, জুমলকর, ও 
উদ্াকুয়ার শৃঙ্খলারদ্ধ হইয়া! আপনাপন দুষ্কর্মের উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হইল। উদাকুয়ার 
অতি নৃশংস ও পাষণ্ড র্যক্তি। সেই জন্য তাহার গলদেশে গজালান অর্পিত হইল 
এবং ছুষ্টঘতি বল্গরাও একটা স্নানাগার মধ্যে রুদ্ধ হইয়া রহিল। মহারাষ্ট্রমূর অগ্রনীগণ 
উক্তরূপে শৃঙ্খলিত, হইলে চন্দাবৎগণ মহাতেজসহকারে নগর হইতে বহির্গত হইয়া 
তাহাদিগের উপত্যকাস্থিত শিবিরশ্রেণীর, উপর আপতিত হইলেন এবং তন্মধ্যে যাহা 
কিছু ছিল, তৎসমস্তই' অধিকার করিয়া! লইলেন। হিয়ার্সে নামক জনৈক ইংরাজ 
সেনাপতি ভাহানদের সহায়তা করিবার জন্য সদলে সমাগত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
তিনি ্বকারযসাধন ৪ না যি তি চিত্তে তাহাদিগকে রি করিলেন 

₹ মন্বং ১৮৫৯. (থৃঃ ৪) অব রর যাপন, পৈশাচিক উৎলীড়নে প উ্তরূগে 
উতপীড়িত হইয়/ছিল। 



এবং আপনার অধিগত কতিপস্ন মৈন্ত লইয়াই একটা নযগর্ভ নখেগ শালা | 
বৰ গদরমাল! নামক নগরে নিরাপদে উপস্থিত হইলেন । রর 
হতভাগ্য বলরাওয়ের ছুর্ঘশাবিবরণ শ্রবণ করিয়৷ জলিম সাতিশয় মর্মাহত নি 

ৰলরাও তাহার বন্ধু; আজি তিনি শক্র-কারাগারে অবরুদ্ধ; স্থৃতয়াং তাহাকে মুক্ত 

না করিয়া সদাশয় জলিম কি "প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি তাহার 

উদ্ধারসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তীঙ্ডির ও লাওয়ার শক্তাবতসর্দারদিগের মহিত. রাক্ষধানীর 
সনদুখস্থ চৈজানামক গিরিবস্মমুখে সবলে অগ্রসর হইলেন। রাগ! যদ্যপি এই বিদ্রোহী 
ছুরাচারী সর্দারদিগকে তদণ্ডেই সংহার করিতে পারিতেন, তাহ! হইলে তাহার সমূহ 
মঙ্গল হইত। ইহাতে সমস্ত মহীরাষ্ট্ীয় সমিতির রোষানল বজ্রাগিরূপে তংপ্রতি ধাবিত 
হইত বটে; কিন্তু তাহাতে রাণার কিছুই ক্ষতি হইত ন1। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য; রে 

তিনি সে বিষয়ে মুহূর্তের জন্যও চিন্ত। না করিয়া সৈন্ধবি, আরব ও গোস'াই প্রত 
নানা জাতি ও সম্প্রদায় হইতে ছয় সহম্র সৈন্য মংগ্রহ পূর্বক সাহসী জয়সিংহ এবং 
তাহার বীর্বান্ খীচিবীরগণের সমভিব্যাহারে বিদ্রোহী সেনাদলের সন্দুখীন হইতে 
অগ্রসর হইলেন। রাণা সদলে সেই চৈজাগিরিপথ অবরুদ্ধ করিয়! দণ্ডায়মান রহিলেন। 
পাঁচদিন ধরিয়া উভয় দলে ঘোরতর ঘুদ্ধ হইল। মহারাষ্্ীয়গণ গগনতেদী জলন্ত অসংখ্য 

গোলাবর্ষণ করিয়াও সেই পাঁচ দিনের মধ্যে রাণার সেনাদলকে পদমাত্রও অপসারিত 
করিতে পারিন না । ষষ্ঠ দিবসে রাজপুতরাজ পরাজিত হইয়া! বলরাওকে মুক্তিদান 
করিতে বাধ্য হইলেন। এতদুপলক্ষে যে সন্ধি স্থাথিত.হইল ; তদমুসারে বিজরী জলিম 
সমগ্র দ্রিহাজপুর- জনপদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু'ইহাতেও নিস্তার নাই। ক্রুরচরিত 
নহারাষ্রীয়দিগের কুটিল: রণনীতির অনুসারে পরাজিত রাণ! আবার বিপুল যুদ্ধপণ প্রদান 
করিতে বাধ্য হইলেন। মহাঁরাষ্ীয়গণ সেই ুদ্ধপণ কঠোরতম অত্যাচারের সহিত 

সংগ্রহ করিল এবং মিবারের ছিন্ন ভিন্ন ও ক্ষতপূর্ণ গাত্রে আর গভীরতর ক্ষতচিহ্ন অহ্কিত 

করিয়। দ্রিল। 

সন্বৎ ১৮৬০ (খুঃ ১৮৪) অবে ভগ্নহধদয় হুলকার আপনার পূর্ববল পুনরুপচয় করিয়া 
জলন্ত প্রতিশোধপিপাসা শান্ত করিবার জন্য দক্ষিণরাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। যে 

ভী্ির নগরের সর্দার তাহার বাসন! পূরণ করে নাই) এক্ষণে তাহীর প্রতিই গ্রচও 
মার্হাট্রাবীরের প্রদীপ্ত রোষানল তাড়িতাগ্রিরূগে গ্রপতিত হইল। তিনি সদলে যাইয়া 
সেই ভীত্তির ছুর্স আক্রমণ করিলেন। কেহই ভাহার ভীষণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 

পারিল না। ছুর্গ অরক্ষণীয় হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহা সমূলে বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম 
হইল। তখন ভীগিরের শক্তাবতসর্দার ছু্গরক্ষার উপায়ান্তর ন! দেখিয়া! ছুইলক্ষ টাকা 

প্রদান পূর্বক হুলকারের সহিত সন্বিস্থাপম করিলেন। ভীতির সর্দারের হৃদয়-শোণিভপানে 

তৃপ্ত না. হুইয়। রাক্ষস মার্ধাট্রাবীর উদয়পুরের অভিমুখে অগ্রসর হইল । তাহার আগমন 

বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাণা সন্ধিস্থাপনার্থ অজিতসিংহ নাম! জনৈক রাজপুতকে দৃতন্বরূপ 

প্রেরণ করিলেন। হুলকার উদয়পুরে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময়ে অছ্িতমিংহের 
৬৬ | 



8১৯ রাজস্থান। 

সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। অজিত তাঁহাকে রাণার মনোগিলাষ ভ্তাপন করিলেন। 
তাহাতে ছুরাচা'র মা্াট্রাব্পতি উত্তর করিল যে, চল্লিশ লক্ষ টাকা ন! পাইলে সে 

কখনই উদয়পুর ত্যাগ করিবে না। অচিরে এতৎসমাচার রাণার কর্ণগোচর হইল। 
আশ্চর্ধ্যের বিষয়, তীহাঁর আক্তরিক ভয় আরও দ্বিগুণতর বেগে বাড়িয়া উঠিল! 
আত্মরক্ষার উপায়াস্তর না! দেখিয়া তিনি সেই বিপুল অর্থদানে সম্মত হইলেন। কি 
আশ্র্য্য ! কি বিষম ভ্রম! রাণা ভীমসিংহ কি এতই ভীরু, এতই কাপুরুষ? 
গিহেলোটকুলের উপযোগী সামান্য মাত্রও গুণ কি তাহার দেহে বিদ্যমান ছিল ন1? 

তিনি যে বীরকেশরী প্রতাপসিংহের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতেন, 
তাহার পবিত্র শৌণিতধারাঁর বিন্দুমাত্রও কি হতভাগ্য ভীমসিংহের ধমনীমধ্যে প্রবাহিত 

ছিলনা? তবে তিনি কেন সেই জগন্মান্য বীরপৃজ্য পবিত্র গিহেলাটকুলে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন? যদি দেশবৈরীর প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে আত্মরাঁজ্য রক্ষা করিতে না 
পারিবেন, তবে কেন সেই বীরচূড়ামণি প্রতাপসিংহের সিংহাসনে অধিরোহ্ণ করিয়াছিলেন? 
দেশবৈরী দুর্ধর্ষ মহারাষটীয় দস্থাদিগের নিদারুণ উৎপীড়নে কনকমরী মিবারভূমি আজি 
দগ্ধ মরুশশানে পরিণত ১ প্রজাকুলের সর্বস্ব অপহৃত; আর তিনি আত্মরক্ষার জন্য 

ব্যস্ত হইয়া সেই ছ্বৃতি দস্্যদিগের পদলেহনে নিরত! যে.অকিঞ্চিংকর জীবনরক্ষার 

জন্য তিনি. অসংখ্য প্রজাকুলের স্থস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিমুখ হুইয়'ছিলেন, সে জীবনে 
প্রয়োজন? বিপন্ন, লাঞ্চিত, অবমানিত, পদ-দলিত প্রন্াকুলের উদ্ধার সাধনে যে জীবন 

ব্যয়িত না হুইল, যাহ। চিরকাল পাষণ্ড বিপক্ষকুলের পদলেহনে অতিবাহিত হুইল, 
সেই ঘ্বণিত, কলঙ্কিত, অকিঞ্চিংকর পাপ জীবনে প্রয়োজন ? কোথায় তিনি হ্বদেশরক্ষার 
জন্ শত্রকুলের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন, না, বিন! বাক্যে অবলীলাক্রমে তাহাদিগের 
চরপতলে অবনত হইয়া পড়িলেন ! ইহাতে তাহার ন।মে যে গতীর কলঙ্ককালিম। 

অঙ্কিত হইল, সপ্ত সমুদ্রের মলিলরাশি ঢাবিলেও সে কলঙ্ক কেহই মোচন করিতে 

পারিবে না। 

: ছুরাচার মাহা দস্থ্য রড পণস্বরূপ চল্লিশলক্ষ টাক! চাধিল। মিবারের যেরূপ 

বন্ধ, তাহাতে একবারে উক্ত বিপুল অর্থসংখ্যা প্রদান করা কোঁন মতেই সম্ভবপর 
নহে। .রাশা বিষম চিন্তিত হইলেন। কিন্তু অর্থ প্রদান করিতে না পারিলে সর্বনাশ 
স্থিরনিশ্চয় জানিয়া তিনি রাজপরিবারের সমস্ত কাঞ্চননির্্িত বহুমূল্য ভ্রব্যসামগ্রীই 
মোহরে পরিবন্তিত করিয়া লইলেন এবং রমধীকুলের অলঙ্কার ও ভোজনপাত্রগুলি বন্ধক 
দিতে লাগিলেন । ইহাতে এবং নাগরিকগণের নিকট হইতে সর্বসমেত বারলক্ষ টাকা! 
সংগৃহীত হইল। কিন্তু তাহাতেই বাকি হইবে? চন্লিশ লক্ষ টাকার পক্ষে দ্বাদশলক্ষ 
টাকা এক তৃতীয়াংগগও নহে। অবশিষ্ট মুক্তার প্রতিতুশ্বরূপ রাজপরিবার্থ প্রধান প্রধান 
ব্যক্তি এবং কতিপয় মন্তান্ত নাগরিক শরীরবন্ধকরূপে মাহা্রাশিবিরে প্রেরিত হইলেন। 
এইক্ধপে অর্থপ্রাপ্ডি-বিষয়ে নিঃসনেহ হইয়া নিষ্ঠ,র হুলকার রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিল। 
এদিকে তাহার অন্মতিক্রমে মহারাইীয় লৈনাগণ লাওয়া ও বেদনোর জনপদ আক্রমণ 



মিবার । 

করিয়া স্বরমাত্র উদ্যমের 4 অপ্বিকার করিয়া লইল এবং পরিশেষে বিপুল মুক্তিপণ | 
প্রাপ্ত হইলে তছুতয় জনপদকেই প্রতিদান করিল। কিন্তু ইহাতেও ছুরাচারের দারুণ 
ধনতৃষা। প্রশষিত হইল না। আ্রশেষে দেবগড় দুর্গ অধিকার করিয়া একবারে সার্ঘ 
চারিলক্ষ টাক! আদায় করিয়া ললইল।  এইরূপে ক্রমাগত আট মাঁস ধরিক্া মিবাঁরের 
সমস্ত শোণিত শোষণ পূর্বক ছুরাচার হুলকার উত্তর প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। 
রাখার প্রতিতৃস্বর্ূপ অজিতসিংহ তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন এবং অবশিষ্ট 

প্রাপ্যপণ সংগ্রহ করিবার জন্য বলরাম শেঠ নামা! জনৈক ব্যক্তি মিবারে অবস্থিত 
রহিলেন *। ৃ | | 

যে প্রবল পরাক্রান্ত স্বেচ্ছাচারী ভ্ুরনীতিক' মহারাস্ীয়গণ পাঁশবী স্বার্থপরতা ও 

জঘন্য নৃশংসতার পাপমন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া হতবল রাজপুতদিগের উপর কঠোর অত্যাচার 
করিতেছিল, বিধাতার নিরপেক্ষ নিয়মান্গুসারে তাহাদের নৃশংসতার প্রায়শ্চিত্ত বিধান 
করিবার জন্ত সপ্তসমুদ্র পার হুইয়া সুদুর শ্বেতদ্বীপ হইতে বলিষ্ঠ ব্রিটিষ কেশরী ভারতে 
উপস্থিত 'হইলেন। তাহার বিকট জ্রকুটিদর্শনে কুটিল মাহা দক্্যদিগের হৃদয় শিহরিত 

হইল ;_তাহাদিগের সিংহাসন বাততাড়িত জীর্ণ অক্টালিকার ন্যায় ঘন ঘন কম্পিত হইতে 
লাগিল। ভারতে ব্রিটিষসিংহের ক্রমিক গৌরবোন্নতি দর্শন করিয়। তাহারা নানাপ্রকার 
আশঙ্কায় আকুলিত হইয়া উঠিলেন এবং সেই আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতি লাঁভ করিবার জন্ 
বিটিষশাসনের মূলদেশে প্রচণ্ড কুঠার প্রহার করিতে মনস্থ করিলেন। স্বজাতির 
বার্থসংরক্ষীণ এক্ষণে সমগ্র মহারাষ্ট্ীয় সমিতির মুখ্য কর্তব্য হইয়া! উঠিল। সে কর্তব্য 
সাধনার্থ তাহারা পরস্পরের বিদ্বেষভাৰ ভুলিয়া! এক: অভিন্ন সহানুভূতিস্কজে গ্রথিত 
হইলেন। আর হুলকার ও সিদ্ধিয়ার কোন বিবাদ রহিল ন1। যে হুলকাঁর ইতিপূর্বে স্বীয় 
তীষণ প্রতিহন্দী সিন্ধিয়ার জলস্ত ক্রোধাগি ভয়ে রাজ্য ত্যাঁগ করিয়া! ভারতের নগরে নগরে 

ত্রমণ করিয়। বেড়াইয়াছিলেন, আগ্গি সাধারণের সঙ্কটকালে তিনি সকল অপমান বিস্বৃত 

হইয়া সেই ভীষণ শক্র সিদ্ধিয়াকে বন্ধতাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং ইংরাঁজদ্িগকে 
ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। হুলকাঁর মিবার লুণ্ঠন 
করিয়া শাপুরে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে সৈন্য. সিদ্ধিয়ার প্রচণ্ড সেনাদলের 
পিস 

০৯ পপি 

 ** হলকারের হরনট চেল! নামক জনৈক কর্মচারী ছিল। সে বাক্তি বেনসিন নামক নগরের ভিতর হইয়া 

গমন করিতেছিল, এমন সময়ে সাঁতোলা জনপদ হইতে কতকগুলি ভিলদস্থ্য বহির্গত হইয়। তাহার সমভি* 
বাহারী উদ্রগুলিকে অপহরণ করিয়। লইয়! যায়। হরনট সেই দস্ছাদিগকে দমন করিবার নিষিত্ত চন্দাবৎ 
গোলাবসিংহকফে আহ্বান করিলেন ; গোলাব আপনার আটজন কুটুন্ব সমভিব্যাহারে সেই স্থলে উপস্থিত 

হইলেন । তখন হরনট কহিলেন, “আমার উট্টগুলি যতক্ষণ ন| পুনঃপ্রাপ্ত হইতেছি, ততক্ষণ আপনি যাইতে 
গাইবেন ন।” গোলাব এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিত বিশ্িত হইলেন। পরদিন প্রতাষে মারা হরনট 
আপন গজোপরি- আরুঢ় হইয়! চন্দাবৎ সপ্দীরকে আক্রমণ করিতে আপন সৈনিকদিগের প্রতি আদেশ 
করিলেন। তাহার দুরতিসন্ধি বুঝিতে গারিয়া গোলাব অনি কোষোন,ক্ত করিয়। ভাহ।কে আক্রমণ করিলেন 
কিন্ত হাওদার লৌহকবচে ভাহার আঘা প্রতিহত হওয়াতে উবার ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি ফেই 
টি উদরে আপনার তীক্ষ ছুরিকা আঘাত করিলেন? কিন্ত ছুরদাস্ত মাহাট্রাগণ তাহাকে খখ্ড খণ্ড কারা 
ফোপল। 



বিকট বৃংহন মিবারের সেই প্রান্তে শ্রুত হইল। অল্প সময়ের মধ্যে পরস্পরের 
সাক্ষাৎ হইল। ইংরাজ্জ সম্বন্ধে নানাগ্রকার কথাবার্ভার পর তাহার! উভয়েই তাহাদিগের 
বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে সমুদ্যত হইলেন। কিন্তু ভ্লাহারা কুক্ষণে ইংরাজ কেশরীর 
প্রতিকূলে অবতীর্ঘ হইয়াছিলেন ;তীহাদের উদ্যম সফল হয় নাই; উদ্যম 
সফল হওয়া দুরে থাকুক বরং তাহাদিগকে ইংরাঞ্জের চরণতলে অবনত হইয়া 
পড়িতে হইয়াছিল) তাহাদের উপায় ও অবলম্বন সমস্তই বিনষ্ট হইয়। গিয়াছিল *। 
কিন্ত রাজস্থানের এমনই দুর্ভাগ্য যে, তাহাদিগের পরাজয় নিবন্ধন যে ধিষম ক্ষতি 
হয়) তাহ। হতভাগ্য রাজপুতদিগকে বহন করিতে হইয়াছিল। 

ব্রিটিফ সিংহের প্রচণ্ড বিক্রমপ্রভাবে ছুর্দান্ত মহারাষ্ট্ীয়দিগের বিষদস্ত ভগ্ন হইলে 
সিদ্ধিয়া। ও হুলকার আপনাদের পুর্র্ববল পুনঃ সংগ্রহ ও নিদাকণ অবমাননার প্রতিশোধ 
দান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের উপায় ও অবলম্বন সমস্তই বিনষ্ট 

হইয়া! গিয়াছিল; তথাপি তাহার! মুহূর্তের জন্তও প্রতিশোধাশাকে ত্যাগ করিতে 
: ক্ষ মহারাষ্রীয়গণ ব্রিটিযানংহের সন্ম,খে অবনত হইয়া পড়িয়াছেন বটে; কিন্তু ইংরাজ কি একদিনে 

তাহার্দিগকে বিনীত করিতে পারিয়াছেন % একদিনে কি তেঙ্জন্বী দুদধর্য মিন্ধিয়া ও হুলকার শ্বেতদ্বীপায় 

'বণিকের চরণতলে আপনাদের সম্মানসন্ত্রন বিক্রয় করিয়াছেন ? যাঁহাদের প্রচ বীরদর্পে একদা সমগ্র 

ত।রততূমি কম্পিত হইয়াছিল, সেই মহারাষ্্রীয় বীরদিগকে ইংরাজগণ কি একটী উদামে শৃঙ্খলিত 

করিতে পারিয়াছে ?--এই প্রশ্ন পাঠকের মনে ত্বতঃই উদ্দিত হইতে পারে | কিন্তু ইহার উত্তর দান করিতে 

হইলে একখানি ভারতেতিহাসের অবতারণ। করিতে হয়; সুতরাং তদ্বিষয়ে .আমর। ক্ষান্ত রহিলাম। 

জিজ্ঞান্থ পাঠক ভারতবর্ষের ইতিহানে তাহ। দেখিয়। লইবেন । তবে আমরা এই পথ্যস্ত বলিতে পার যে, 

ভীঙবিক্রান্ত মহারাষীয়দিগকে বিনীত করিতে ইংরাজের বিস্তর অর্থ, বিপুল শোণিত এবং প্রভুত সময় ব্যয় 
হইয়াছিল । তাহার! একদিনে, এক বখনরে অথবা একটীমাত্র উদ্ামে সেই বীরকুলের প্রচণ্ড বিক্রম ব্যাহত 

করিতে পরেন নাই | ১৮৭২ খৃষ্টানদের ডিদেম্বর মাসের শেষ দিবসে বেসিনক্ষেত্রে যে সন্ধিপত্ স্বাক্ষরিত 
হয়, তাহাই মহারাধীকস ও ইংরাজের মধ্যে বৈরভাব উদ্দীপিত করিয়। দেয়। যেদিন, সেই সদ্ধিবন্ধন 

সমাপিত হইল, সেই দিন ইইতে মার্হাট্টাগণ ইংরাঙ্গদিগকে ভীষণ শক্রভাবে' বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন । 
হতভাগা পেশেবো বুঝিতে পারিলেন যে, সেই স্ধিপঞ্জে স্বাক্ষর করিয়। তিনি আপনার চরণতলে আপনিই 
শৃঙ্ঘল ধারণ করিয়াছেন এবং তেজস্বী দিদ্ধিয়া অভিতপ্ত ও ব্যধিত হাদয়ে বলিয়াছিলেন, “এই সঙ্ধিবদ্ধন 
হইতে আমার রাজমুকুট মত্তক হইতে বিচাত হইয়া পড়িল ।” সেই দিন যে ইংরাঞজ ও মহারা্ত্রীয়ের মধ্যে 

(বিবাদের হুত্রপাত হইল, দে বিবাদ অল্পে পথ্যবসিত হইল ন1॥ বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, ভারতের 

অন্তান্ত রাজো কত পরিবর্তন ঘটিল, ইংরাজ ও মারাট্রাশোশিতে তারতবক্ষ কতবার জভিষিস্ত হইল) তথাপি 

সেই নংঘর্ষ নিবারিত হইল না। কখন ইংরাজ জয়লাত করিয়া সদর্পে মহারাতত্য়্দিগকে চারিদিকে 

তাড়িত করিতেছেন; আবার কখনও বা মহারাতীরকর্তৃক তাড়িত, দলিত. ও নিপীড়িত হইয়া সমুহ 

তি স্বীকার পূর্বক  অতিকষ্টে প্রাণে প্রাণে নিরাপদস্থানে উপস্থিত হইতেছেন। এইরূপে অনেক 

দিন চলিয়া গেল। আশাই, আশিগড়, আরগীও, দিল্লি, লাশবারী প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে মহারা ীয়গণ 

জাপনাদিগের বীরবিক্রমে কখনও ইংরাজদিগকে চমৎকৃত ও কম্পিত করিয়াছেন ) আধার কখনও বা 

ইংরাজের বিশ্ময়কর রণনৈপুণ্যে বিভ্রান্ত ও অধঃকৃত হইয়। পড়ির়াছেম। এই সকল যুদ্ধের পর ১৮০৩ খৃষ্টান 

জুলাই মাসে ইংরাজ নেনাপতি কর্ণেল মন্নন্ মহারাষ্টীয়ের বীরদর্পে বিমূডঢ় হইয়। অতি কষ্টে প্রাণ লইয়। 

আগরানগরে উপস্থিত হইলেন? সেই পরাজয়ে ইংরাজদিগের যে বিপুল ক্ষতি ও ঘোরতর অবমাননা! 

হইয়াছিল, ১৭৮* থৃষ্টাবে কর্ণেল বেলির পরাজয়েক্স পর মেরপ আর হয় নাই। কিন্তু মহারাষ্্ীয়দিগের 

দেহ জয়বাভই তাহা(দিগের পরাজয়ের অবতরণিকাম্বরূপ হইলখ। সেই দন রা মহারাষ্্ীয়ের রি 

বৃষ্ণপনের শশিকলার শ্কায় জমে ত্রমে অপগত হইয়। পড়ে । 
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পারেন নাই। সেই প্রতিশোধপিপাসা ক্রমশঃ বঙলগবতী রি লাগিল বটে) কিন্ত 
তাহাদের এমন সাহস হইল না! যে, প্রকাসঠপ্রতিতবদ্দিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহার 
শাস্তি বিধান করিবেন। যাহৃহউক, সাহসে ভর করিয়! ১৮০৫ খৃষ্টানদের বর্ষাকালে 
হুলকার ও সি্ধিয়া বেদনোরের প্রশস্ত ক্ষেত্রে স্বস্ব সেনাকটক সংস্থাপিত করিয়া 
ুদ্ধসপ্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইংরানদিগের 'সহিত কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য, 
তাহাই সেই পরামর্শের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। দৃ্থ্যতা ও নৃশংসতার কলুষিত মন্ত্বলে 
মহারাষ্্ীয়গণ ভারতে যে বিপুল-বল অর্জন করিয়াছিল, আঙ্জি তাহ হইতে তাহার! বিচ্যুত 
হইয়াছে? নর্শদার দৃক্ষিণোত্তর তীরতূমিস্থ যে সর্বোত্তম জনপদ একদা অমিত পরিমীণে 
্বর্ফল প্রসব করিয়! তাহাদের কৌষভবন পূর্ণ করিয়াছিল, আজি তাহ! তাহাদিগের হস্তচ্যুত 
হইয়া গিয়াছে ॥ বে সমস্ত প্রচ সৈন্ের সাহাযো এতদিন ভারতক্ষেত্রে বিপুল ক্ষমতা! 
পরিচালন করিতেছিলেন, তাহারাও বেতন ন1 পাইয়া! একবারে উন্মত্ত হইয়া! উঠিয়াছে। 
তাহার উপর আবার. ঘোরতর পরাঞ্জয়ে নিতান্ত অবমানিত ও ক্ষুন্চিত্ত হওয়াতে তাহার! 
একবারে পিশাচ ও রাক্ষসের স্ায় হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও প্রতি তক্তি নাই--মমতা! 
নাই-_সম্মান নাই। মদমত্ব মাতঙ্গকুলের স্তায় সকলে বীভৎসবেশে চারিদিকে বিচরণ 

করিয়া বেড়াইতে লাঁগিল। কে তাহাদিগের গতি রোধ করিবে ?--কে সেই পাষওদিগের 
প্রতিকুলে অদিধারণ করিয়া তাহাদিগকে নিবন্তিত করিবে 1--কেহই নাই, কেহই 
অগ্রসর হইল না। সেই রোমহর্ষণ পৈশাচিক অত্যাচার নিবারণ করিতে কেহই সাহসী 

হইল না। বীরপ্রস্থ রাজস্থানভূমি আজি বীরশূন্যা ) আঙ্গি পিশাচসদৃশ মাহাট্রাদস্থ্যদিগের 

পদতলে কঠোরনূপে বিদলিতা !_-কনকমযী হইয়া আজি শ্বশীনে পরিণতা! দুদধ্ 

মারা সৈনিকগণ ক্রমে ক্রমে যেন্ধপ ভীষণ মূর্তি ধারণ করিতে লাগিল, তাহাতে যদি 

তাহাদিগের অধিপতিদ্ব় তাহাদিগকে নিবপ্তিত করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহারাও সফল . 
হইতে পারিতেন কিনা সনেহ। কিন্তু, আশ্চর্ঘ্যের বিষয় নিবর্তিত করিতে চেষ্টা কর 

দূরে থাকুক, বরং তাহারা তাহাদিগকে সেই পাপাচরণে দ্বিগুণতর উৎসাহিত করিতে 
লাগিলেন! সুতরাং আর কে তাহাদিগকে নিবর্তিত করিতে সক্ষম হইবে? তাহারা 

নিরক্কশ প্রমত্ত করিকুলের স্থায় প্রচণ্ড বেগে চারিদিকে ধাবিত হইল এবং জানপদ.ও 

নাগরিক বর্গের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়া তাহাদিগের সর্বস্ব অপহরণ করিতে 

লাগিল। যাহারা তাহাদিগকে অর্থদানে সম্মত না হইল, তাহার] তাহাদিগের রোষানলে 

পতিত হইয়া তৃণবৎ ভন্মীভূত হইয়া গেল | উৎপীড়িত প্রজাকুলের ৃদয়ভেদী 
আর্তনাদে মিবারতূমি .গ্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল) নরশোণিতে মহীতল 'অভিিক্ক 

হইয়া গেল | নৃশংস মহীরান্ীয়গণ ত্রমাগত দশবতসর উক্তরূপ পৈশাচিক 

অত্যাচারে ভারতের মধ্য গ্রদেশভূমিকে ঘোরতর উৎপীড়িত করিতে লাগিল। সেই 
পাশব উৎগীড়নে রাজস্থানক্েত্রের যে ভয়ানক শোচনীয় ছুরবন্থা সংঘটিত হইয়াছিল, 

তাহা শ্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ঘ হুইয়! যায় । চারিদিকে ভথাট্রালিক! সমূহের 

সতপীকৃত ভগ্রাবশেষরাশি) কোথায় অর্দদগ্ধ গললীমমুহের হদয়গুপ্তন অসীতবমুষ্তি ১. 



কোথায় ভন্মীভূত নগর ও গ্রামবাটিকা নিচয়ের শৌকোন্দীপক শ্মশানবেশ! আলি 
সমস্ত রাজিস্থানভূমি মহাশ্মশানে পরিণত ! যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করা বায়, সেই দিকেই 
্ক্কতির থায়ত্তস্তন মুর্তি নয়নগোচর হইয়া থাকে, যেদিকে কর্ণপাত করা যায়, সেই 
দিক হইতেই অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ভেদী আর্তনাদ, ও বিলাপধ্বনি ই হইয়া 
থাকে ! বীরজননী রাজস্থানভূমির এরূপ ছুর্দশা আর কখনও সংঘটিত হইয়াছে 
কি না সন্দেহ।- মু্ললমন-রাজস্বের দীর্ঘকালব্যাপী উৎপীড়নের পরেও রাজপুতজাতির 
প্রাচীন বীরধ্যবহ্নির যে সামান্য ম্ফূলিঙ্গও বিদ্যমান ছিল, তাহা এই নররাক্ষ 
মাহাট্টাগণের পৈশাচিক অত্যাচারপ্রভাবে একবারে নির্বাপিত হইয়া গেল *! ছু 
মারহাট্টাগণ সেই মহাশ্মশানভূমে পিশাচবৎ ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল । আর 
কেহ নাই যে, তাহাদিগের ছুবৃত্তিতার উপযুক্ত প্রতিফল দান করেন; আর কোন 
রাজপুতই নাই যে, যঞ্জীবন মন্ত্রবলে সেই শ্শানভূমির চিতাভম্ম হইতে আবার অসংখ্য 
মহাবীরের স্থষ্টি করিতে সক্ষম হয়েন; সুতরাং রাঁজস্থানক্ষেত্র সেই শোঁচনীয় 
মত্তিতেই পতিত রহিল )-_নিজ্জাঁব, নিম্পন্দ, নিস্তে, জড়প্রায় হইয়া পতিত রহিল! 

রাজস্থানের সেই বিশ্ব্রনীন অধঃপতনকালে সেই পিশাচ-প্রপীড়িত ত মহাশ্মশানতৃমে 
কতিপয় ব্রিটন ধীরে ধীরে প্রবেশপূর্ববক সেই মারহাট্রা পিশাচদ্দিগকে বলপূর্বক বিতাড়িত 
করিয়া স্থকৌশলের সাহায্যে সমস্ত দেশকে ক্রমে ক্রমে উজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। 
ভারতে ব্রিটিষ-প্রভৃতার প্রথম পরিস্থাপনকালে ধাহারা৷ তাহাদিগকে বিস্তর সাহাষ্য 
করিয়াছিলেন; আলি তাঁহার! নির্বল, নিরাশ্রয় ও নিরবলম্ব হইয়া শোচনীয়রূপে 
অধঃপতিত হইলেন, কেহ তাহাদ্িগের উদ্ধারে একবার ভুলিয়াও হস্তপ্রসারণ করিল 
না। এমনকি যে ইংরাজদিগের হইয়া সেই হতভাগ্য হিন্দুপতিগণ অনেক যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, তাহারাও একবার তাহাদিগের মুখ চাছিলেন না। মুখ চাহিয়। দেখা দূরে 
থাকুক, বরং তাহাদিগকে পতিত হইতে দেখিয়া সেই ইংরাজগণ কৌশলক্রমে 
তাহাদিগেরই রাঙ্্য হস্তগত করিয়া লইতে লাগিলেন। 

ইংরাক্গ ও মহারাক্্ীয়ের ভীষণযুদ্ধ কিছুদিনের অন্ত স্থগিদ রহিল। কিন্তু তাঁহার পুনরভিনয় 
আশঙ্কা করিয়া মহারাইীয়গণ আপনাপন পরিবারবর্গ ও ধনরক্বনিচয় মিবারের ছুরগসমূহের 
অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিতে লাগিলেন। তাহাদ্দিগের পরম্পরের শিবির পরম্পরের মিত্র 
ও সৈন্তগণের আশ্রয়স্থল হুইয়। উঠিল। চন্দাবৎদিগের মুখপাত্র সর্দারসিংহ সিদ্ধিয়ার 
সভাস্থল রাণার প্রতিনিধিন্বরূপ অবস্থিত হইলেন। অস্বজ্ি পুনর্ধার সিদ্ধিগার মন্তরভবনে 
উচ্চাদন অধিকার করিয়াছেন 1 মিবারপতি ইতিপূর্বে অস্থির প্রতিন্বী লাকুবার 

* ব্রিটিষসিংহের প্রথম অভ্যুখানকালে যে নমন্ত ভারতীয় নৃপ্তি তাহার সহায়ত। করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগের মধ্যে গোহদ ও গোয়ালিয়রের রাধা, রঘুগড় ও যাহাছুরগড়ের খীঁচি নৃপতিষ্বয় এবং ভূপালের 
নবাবই প্রধান। ইহার! সকলে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে ইংরাজদিগের সহিত একমত হইয়! তাহাদিগের 
ীবৃদ্ধিসাধনে দৃঢ়নিবিষ্ট হয়েন।” কিন্তু ছুঃখের বিষয় ইহাদের মধযোও কেহই স্বাধীন নহেন। 

1 অন্থজি। বাপু চিতনাবীশঃ মাধব হাজুরিয়। ও অনন্ধি তাস্বর নিদ্ধিয়ার মৃস্ত্ী ছিলেন। 



সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্বজি ভুলিতে পারেন নাই। রাণীর মেই ব্যবহার 
মহারাষই মন্ত্রীর হদযের স্তরে স্তরে যে অনল জালিয়া দিয়াছিল, তাহ! কিছুতেই প্রশমিত হয়, 
নাই। এতদিন তাহা অন্নে অল্নে প্রশমিত হইতেছিল, কিন্তু এক্ষণে প্রচগঁতেজে আবার 
জলিয়া উঠিল। সেই নতনিগুহিত বিদ্বেববহির খিকট জাঁলায় নিরতিশয় নিপীড়িত 
হইয়া তিনি প্রতিশোধ লইবার জন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং প্রধান প্রধান মারা 
মেনাপতিদিগের মধ্যে. মিবারতূমি বিভাগ করিয়া দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন 
কিন্ত তাহার উদে]াগ কার্ধ্যে পরিণত হইল না। তাহাকে উক্ত গাপমন্ত্রে প্রণোদিত 
দেখিয়া শকাবৎ সর্দার সংগ্রামদিংহ সেই মন্ত্রের দাধনাপথে বিদ্ব উৎপাদন করিতে 
দৃ্গ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং হুলকারের সহিত একত্রিত হইয়া আপন উদ্দেস্ট সাধনে 
যত্রবান্ হইলেন। কিন্তু সংগ্রামাপেক্ষা আর একটা প্রসিদ্ধ ও ক্ষমবান্ ব্য দুর্বত্ 
অন্থজির প্রতিকুলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সেই ছুরাচারের প্রতুগড়ী বাইজি 
বাই। বাইজি বাই রাজপুতশক্র দিদ্ধিয়ার করে সমর্িত হইয়াছিলেন বটে) কিন্ত 
তিনি রা্পুতজাতির সম্মান ও গৌরবগরিমীর বিষয়ে অন্ধ ছিলেন না। রাজস্থানের 
সকল প্রদেশ__বিশেষত: মিবারভূমিকে তিনি হৃয্নের সহিত পুজা করিতেন। তিনি 
জানিতেন যে, দেই মিবারভূমিই হিনুস্বাধীনতার লীলানিকেতন, রাজগুতকুপমণি 
গিহেলোটবীরগণের আঁবাস-নিলয় | প্রসিদ্ধ-কুরনীতিক শৃরজিরাও তাহার জনক। 
নেই ছুরাচার পিতাঁর ওরমে জন্মগ্রহণ করিলে কি হয়, বাইঞ্জি' বাই রমণী-কুলের 
একজন শিরোমণি ছিলেন। দুর্ত্ত অন্বজির ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়! তিনি তাহা 
বিফল করিবার জনয ব্যস্ত হইয়! উঠিলেন এবং সমগ্র রাজপুতজাতিকে একতাস্ত্রে বন্ধ 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যেচন্নাৰৎ ও শক্তাবংগণ পরস্পর পরম্পরের 

ঘোর শত্রু; আজি. মিবারের সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা সকল শক্রতা ও বিদ্বেষতাৰ 

ভূিয়া! গিয়া এক অভিন্ন সহানুভৃতিস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং ছুরাচার অস্বঞ্জির 
ছুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিৰার জন্ত উপযুক্ধ আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের 
পিতৃপিতামহকুলের লীলানিকেতন “ন্বর্া্দপি গরীয়সী” মিরারভূমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত 
ও শক্রকুলের কবলগত হইবে, জীবিত থাকিতে কি তীহারা ইহা সহ করিতে পারিবেন? 
চন্দাবৎপ্রমুখ সর্দারসিংহ ইতিপূর্বে সিদ্ধিয়ার সভায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাহার 
তীর পূর্ববোজরূপ ছুরভিসন্ধি বুঝিয়া তিনি তাহাকে পরিত্যাগ পূর্বক আপন প্রতি 
সংগ্রীমফিংহের সহিত একত্রিত হইলেন এবং ছুষ্ট অন্বজির ছুরতিসন্ধি বার্থ করিবার জন্য 

উপযুক্ত পরামর্শ কষ্ট লাগিলেন। আজি শক্তাবৎ চন্দাবতে অনেক দিনের পর 
একত্রিত হইলেন? জ্টে্টপ্রৃতিদব্দী কণিষ্ঠকে অনেক দিনের পরে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। 

অনন্তর তাহার! পঞ্চোলি কিষণ দাসের সহিত মিলিত হইয়! হলকারের নিকট উপস্থিত 
হইলেন এবং দগর্বা ও সাভিমান স্বরে বলিলেন “মহারা্ট্রপতি! স্লপনিকি হূ্ত 
অস্থজিকে মিবার বিক্রয় করিতে সশ্মুতি দান করিয়াছেন ?+, তাঁহাদের উক্ত বাকা শ্রবণ 

হলকার অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। সেই সময়ে সমূগ্র মিবারতূমি এবং মিবারপতি রাণীর 



৪২৪ | রাজস্থান । 

 শোঁচনীয় ছুরবস্থাচিত্র. তাহার মাঁনসদর্পণে প্রতিফলিত হওয়াতে তাহার হৃদয়ব্যথা 
ঘিগুণিত হইয়া উঠিল | তিনি বস্্রগস্ভীরকষ্ঠে শপথ করিলেন, “না তাহা কখনই হইতে 
দিব না । আমি আপনাদিগের সম্মুধে শপথ করিয়া বলিতেছি, মিবারের ভাগ্যে সেরূপ 

র্দশা ঘটতে দিব নাঁ। আপনারা নকলে একপ্রাণ হৃউন ) আজি দীর্ঘকালের শত্রুতা 
ভুলিয়া পরম্পর পরস্পরকে হৃদয়ে ধারণ করুন শুবং একত্রে অহিফেন সেবন করিয়া 
একপ্রাণতাঁর পরিচয় প্রদান করুন।” হুলকারের বাক্য অবণে সকলে আশ্বস্ত হইলেন 
এবং একত্রে অহিফেন সেবন করিয়। একপ্রাপতার প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন চন্দাবৎ 
ও শক্তাবৎদিগকে শুদ্ধ মৌখিক আ্বীদ দান করিয়াই হুলকার ক্ষান্ত হইলেন না। 
এমনকি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া! সিদ্ধিয়ার শিবিরে উপস্থিত হইলেন এবং কথা প্রসঙ্গে 
রাখার উচ্চকুলের পবিত্রতা ও গৌরবগরিমার বিষয় উল্লেখ করিয়া শীস্ত গম্ভীরভাবে 
বলিতে লাগিলেন পরাণা যে কিরপ উচ্চকুলে সমুস্তুূত, তাহা আপনি বিলক্ষণ অবগত 

“আছেন। আমাদিগের যিনি প্রভূ, ধরিতে গেলে, রাঁণা তাহার এভ্রও পূজনীয় *। 

“তবে তাহার বিরুদ্ধে শত্রুতা আচরণ কর! কি আমাদিগকে শোভা পায়? এসস্কটকাঁলে 
“তাহার সর্ধনাশসাধনে ধৃতত্রত হওয়া কি আমাদিগের উপযুক্ত কর্ম ? মিবারের যে 

“সমস্ত বন্ধকী ভূসম্পত্তি আমাদিগের পিতৃপুক্রষগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া অন্তায়রূপে ভোগ 
“করিয়াছেন, কোথায় আমর!: আগ্জি রাণাকে ততসমস্ত ফিরাইয়া দিব, না নিষ্ঠ,র ও 
“নৃশংসের স্তাঁয় তাহার রাজ্য আপনাঁদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইব? ধিক আমাদিগের 
“রাজ্যে! আপনার যেরূপ অভিসন্ধি, সেইরূপ করুন, কিন্তু আমি শপথ করিয়াছি, 
এরাণার পক্ষ কখনই ত্যাগ করিব না। বিশ্বাস না হয়, দেখুন আমি এই সর্বসমক্ষে 
“আমার অধিগত নীমবেহৈরা জনপদ রাণাকে প্রতার্পণ করিলাম ।” হুলকারের এই 
ভেজোব্যঞ্জক গম্ভীর বাকা শ্রবণে সিদ্িয়া নীরবে রহিলেন, তাঁহার মুখে স্বপ্পমাতও বাক্য 

শ্রুত হইল ন11 হুলকারের ৰাক্য তাহার. হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিয়। তাহার মনোরাজো 

একটী অপূর্বব বিপ্লব সমূখাপন করিয়াছে। চতুর হুলকার তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং 
আপন বাক্য অধিকতর তেজোময় করিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ধার আরম্ভ করিলেন “আরও 

“আপনি ভাবিয়া! দেখুন, এসময়ে রাঁণাকে আমাদিগের পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে, আমরা 

“কত ক্ষতিগ্রস্ত হইব। ফিরিঙ্গিদিগের সহিত যদ্দি আবার যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়, তাহা 

ণহইলে আমাদিগের পরিবারবর্ ও ভ্রবাসামগ্ত্রী কোথায় রাখিব ? রাণার সহিত একগ্রাণ 

“না হইলে আমরাত তাঁহার হুর্গগুলি পাইতে পারিব না । ভাবিয়া দেখুন, তাহা হইলে 

“আমাদিগকে কি বিপদেই পতিত হুইতে হইবে।” হুলক্ক্রর তেঘোময় বাক্যে 

সিদ্ধিয়াপপ মনোরাজ্যে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা! প্রশমিত হইয়া গেল। 

মেই সঙ্গে তাহার হৃদয়ের এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিল। তিনি হুলকারের বাক্যাবলি 

মন্ন্বকূপ পবিত্র জ্ঞান করিয়া তংপালনে সর্ধতোভাৰে বদ্গবান্ হইলেন এবং রাধার 

ক অর্থাৎ যেবংশ হইতে সিতার। নৃপতিগ্ণ উূত হইয়াছেন, এবং ধাহাদের মন্ত্রী পেশোবা, সিশিয়া 

ও ছলকারকে নামস্তরাজ। বলিয়া গণন। করিয়া! থাকেনঃ রাণ। ঠাহাদেরও পুনীর। 
পি 



মিবাঁর। 

দুত্িগকে নিজ শিবিরমধ্যে স্থান দান করিলেন। হুলকার ও সিদ্ধিয়ার শিবির পরস্পর 
দশ ক্রোশ দুরে স্থিত; স্ৃতরাং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ সমালাপ সচরাচক্ 
ঘটিয়া উঠিত না। তাহার উপর আবার কয়েক দিবস দিবারাত্র মৃষলধারে বৃষ্টি পতিত 
হইয়া! আলাপসস্ভাষণের পথ একেবারে রোধ করিয়া ফেলিল। প্রাবুটের সেই ভীষণ . 
প্রাহর্তাবকালে হুলকার আপনার শিবিরমধ্যে উপবিই আছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী 

আসিয় তাহার হস্তে একখানি সংবাদপত্র স্থাপন করিল। হ্লকার সাগ্রহে সেই 
সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিলেন) কিয়দ্দুর পাঠ করিয়াই সহসা সেই সমাচার পত্রিক! 
সরোষে দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং ভূমির দিকে দৃষ্টি সংযত করিয়া ঘন ঘন অধর 
দংশন করিতে লাগিলেন । সেই সময়ে তাহার নয়ন হইতে অগ্নিস্ষ,লিঙ্গ নির্মিত হইতে- 
ছিল। কিয়ৎক্ষণ সেই ভাবে যাপন করিয়া হুলকার আপন অনুচরদিগের প্রতি আদেশ 

করিলেন “রাণার দূতদ্িগকে এখনই ডাকিয়া লইয়া আইদ।” হুলকারের সেইরূপ 
আকশ্মিক মনোবিকারের কারণ ছিল। সেই সম্বাদপত্রে তিনি অবগত হইলেন যে, 
রাণার ভীরুবক্দ নামা জনৈক দূত মহারাষ্্ীযদিগকে মিবার হইতে দুরীভূত করিবার 
অভিপ্রায়ে টন্কস্থিত ব্রিটিষ সেনাপতি লর্ডলেকের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। 

কিয়ৎংকালের মধ্যেই কিষণদাস ও মিবারের অন্যান্য দৃতগণ হুলকারের শিবির মধ্যে 
উপস্থিত হইলেন । রোধোত্তপ্ত মাহ্াট্টা সেই সংবাদপত্রখানি কিষণদাসের প্রতি 
সতেজে নিক্ষেপ করিয়া রোষকষায়িত লোচনে কর্কশন্বরে কহিলেন “বিশ্বাসঘাতক ! 
“মিবারিগণ কি অবশেষে আমার সহিত এইরূপ বিশ্বাস রক্ষা করিল? তোমরা কি 
“মকলের সহিত এইরূপেই বিশ্বাস রক্ষা করিয়। থাক? ভাবিয়। দেখ, তোমার প্রভুর জন্ 
“আমি আমার আত্মীয়স্বজনদ্দিগকে ত্যাগ করিলাম, সিষ্ধিয়ার রোষ বা জিঘাংসার 

প্রতি জ্ক্ষেপ করিলাম না। আজি ফিরিঙ্গিদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধকালে কোথায় 
“দুমগ্র হিন্গুজাতি এক অভিন্ন ভ্রাতৃত্বহত্রে আবদ্ধ হইবে না তোমার প্রভু 
“মকলকে ত্যাগ করিয়। সেই ফিরিঙ্গিদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন ? 

“তিনি ষে, “দিল্িসিংহাসনের অধীনত স্বীকার করি না বলিয়। গর্ব করিতেন ; তাহার 

“পরিণাম কি এই হইল? তোমাদের নিকট এইবূপ প্রতিদান পাইব বলিয়াই কি আমি 
“অস্বজিকে তোমাদের বিরুদ্ধে অবতরণ করিতে দিই নাই?” রাণার মন্ত্রী কিষণদাঁস 

ত[হাকে বাধ। দিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা! করিলেন) কিন্তু ছুলকারের মন্ত্রী অলিকুর 
তানসিয়া কিষণদাসকে বাধা দিয়া আপনার প্রভুকে কহিলেন “মহারাজ! আপনি 
“এই রঙ্গরাদিগের * ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিলেন ; ইহারা আপনার সহিত নিদ্ধিয়ার বিবাদ 
“বাধাইয়া দিয়া উভয়কেই নষ্ট করিবে । উহাদের পক্ষ ত্যাগ করুন, সিন্ধিয়ার সহিত 
“পুনর্মিলিত হউন, শুরজিরাওকে দুর করিয়া দিউন এবং অন্বজি যাহাতে মিবারের 

“ন্ুবাদার থাকেন, তাহাই সাধন করুন। নতুবা আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া 
“শিদ্ধিয়াকে মালবে লইয় যাইবু।” একমাত্র ভাও ভাস্কর ভিন্ন আর আর সকল 

* মহারাষ্ীয়গণ রাজপুতদিগকে “রঙ্গর” নামে অভিহিত করি থাকে । রঙ্গরা শব্দের অর্থ প্রচণ্ড । 
৬৭ 



৫২৬ রাজস্থান । 

 মন্ত্রীই আলিকৃর তানসিয়াঁর প্রস্তাব অন্থমোদন করিলেন । সুতরাং ছলকা'র তাহাঁদেরই 

পরামর্শ গ্রহণ করিয়া শূরজিরাওকে বিদায় করিরা দিলেন এবং ব্রিটিষ-বাহিনীর 
সম্মুখীন হইবার জন্য উত্তরাভিমুখে যাত্রা! করিলেন। কিন্তু ছুরদৃষ্টের কঠোর লিখনান্থসারে 
তাহার সহায়বল ক্রমশঃ হীন হইয়! পড়িতে লাগিল। তিনি ইংরাজের স্ুখীন হইতে 
পারিলেন না) কিন্তু ইংরাজের রোষবহি হইতে নিস্তার পাইলেন না। রখদক্ষ লর্ডলেক 
সদলে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাহাকে সন্ধিস্থাপনে বাধ্য করিলেন । সিন্ধুনদের 
অন্যতম শাখানদী প্রসিদ্ধ বিপাঁসার সৈকতভূমে বীরকেশরী আলেকজন্নারের সাধনক্ষেত্রে 
ত্রিটি-সেনাপতির সহিত মহারাইীয় রাজের সন্ধিস্থাপিত হইল। . 

হুলকার মিবারের প্রতি অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়াছিলেন বটে; কিন্ত তিনি রাণার কোন 
রূপ অনিষ্ট করেন নাই; বরং মিবাঁর পরিত্যাগ করিবার সময় রাণাকে ও মিবারভূমিকে 
নিরাপদে রাখিবার জন্য সিদ্ধিয়াকে বলিয়া গেলেন; “আমি রাখার রাজ্যকে অন্বজির 

আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, দেখিবেন যেন আমার এ প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গ না হয়। যদ্দি আমার এই অনুরোধ রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আপনাকে 
ইহার জন্য দাঁয়ী হইতে হইবে ।১ ভয়ে হউক, ভক্তিতে হউক অথবা অনুরাগে হউক 
সিদ্ধিরা হুলকাঁরের অনুরোধ কিছু দিন রক্ষা করিলেন; কিস্তু হলকারকে বিপন্ন দেখিয়! 

আর তাহা পালন করিলেন না, এবং অচিরে ষোড়শ লক্ষ টাক! মিবাঁর হইতে মংগ্রহ 
করিবার জন্য সদাশিব রাওকে প্রেরণ করিলেন । পিশাচের দ্বণিত মার্গে পদক্ষেপ 

করিয়। মিবারের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের শোঁণিত পাঁন করিবার জন! ছুষ্টমতি সদাশিব রাও 

জিন্ ব্যাপটিষ্টির গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া মিবারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৮০৬ খুষ্টান্ধের 
জুনমাসে উক্ত সেনাদল মিবারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল । ছুইটা অভিপ্রায়-সাধনের 
জন্য সিদ্ধিয়া আপন সেনাদলকে মিবার বিরুদ্ধে প্রেরণ 'করিয়াছিলেন। প্রথম, পূর্বোক্ত 
অর্থসংগ্রহ। দ্বিতীয়, জয়পুররাজের সেনাদলকে উদয়পুর হইতে দৃরীকরণ। রাণার 
ছুহিতার সহিত জয়পুররাজের পরিণয়সন্বন্ধ স্থিরীকৃত হওয়াতে উভয়পক্ষের সমাঁচার ও 

যৌতুকাদি বহন করিবাঁর জন্য কচ্ছাবহ রাজকুমারের সেনাদল তৎকাঁলে মিবারে অবস্থিত 
ছিল। কিন্ত তাহাদিগকে মিবারে আর থাকিতে হইল না এবং তাহাদিগের মিবার- 

ত্যাগের সহিত 'রাণার ছুর্ভাগ্যরাঁশি ঘনীভূত হইয়! উঠিল । | 
অদৃষ্টের কঠোর অন্ুশাসনে সৌভাগ্যের উচ্চতম .শিখর হইতে হূর্ভাগ্যের নি্তম 

কুপে নিপতিত হইয়াও হতভাগ্য রা! ভীমসিংহ একপ্রকার স্থথে ছঃখে জীবন ধারণ 

করিতেছিলেন? তাহার পিতৃপুরুষদিগের জলস্ত গৌরবগরিমা সমস্তই অপগত হইয়াছে, 
সৌভাগ্যের ভাশ্বর আলোক নিবিয়! গিয়াছে; তথাপি তিনি আশার সোহাগে ভুলিয়! সেই 

পূর্বগৌরবের স্মৃতিচিহ্ন হৃদয়ে ধ্বরণ পূর্বক সংসার-ক্লেশ একপ্রকার অবহেলা! করিতেছিলেন; 
কিন্ত বিধাতা তাহাতেও বাদী হুইলেন।, সকল উপায় ও অবলম্বন হইতে বিচ্যুত 

হইয়াও তিনি যে একমাত্র রাজসম্মানে -সন্তষ্ট হইয়, আনন্দরূপিনী ছুহিতা৷ কৃষ্ণকুমারীর 
সুখ চাহিয়াছিলেন ; নিষ্ঠুর বিধাতা তাহতেও তাহাকে বঞ্চিত করিল। তাহার সেই 
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পিতৃপুরুষগণের পুর্বগৌরবের প্রণস্টাবশেষমাত্র রাজমন্্ানের মূলেও নি্ারণ কুষ্ঠার 
প্রহত হইল) শ্সেহের প্রত্রবণ দগ্ধ হৃদয়-মুর আনন্দোৎস গুকাইয়! গেল।' যন্ত্রণার 
উপর যন্ত্রণা, বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা, দুর্ভাগ্যের উপর কঠোরতর ছূর্ভাগ্যের দারুণ 
কশঘাত! সর্বস্ব, হারাইয়াও--সকল স্থখে বঞ্চিত হইয়াও তিনি যে আননরূপিনী 
কুষ্চকুমারীর মুখকমল দেখিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন; অবশেষে তাহাকে লইয়াই 
তাহার ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইল। ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, জয়পুররাজের 
সহিত কৃষ্ণকুমারীর সন্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছিল এবং সেই গুভ সন্বন্ধকে বন্ধন করিবার 
জন্য জয়পুর হইতে সেনাদল উদ্য়পুরে উপস্থিত হ্ইয়াছিল। প্রীয় তিন সহস্র ব্যক্তি 
লইয়া সেই সেনাদল গঠিত হয়। তাহারা রাজধানীর সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিয়] 
উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিয়াছিল; রাণা! তৎসমূদায়, উপহার গ্রহণ করিয়া প্রত্যুপহার 
পাঠাইয়! দিলেন। কিন্তু মারবাররাজ মানসিংহ কর্তৃক সে সন্বন্ধ-বন্ধনে অচিরে ঘোরতর 
প্রতিরোধ স্থাপিত হইল। জগৎসিংহের উদদেস্ঠ ব্যর্থ করিবার অন্ত মহারাজ মানসিংহ 

একবারে তিন সহস্র সৈন্ প্রেরণ করিলেন । তঁহীরাঁও আন্তরিক অভিলাষ যে, 

তিনি কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন । আপনার পক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি বলিয়। 

পাঠাইলেন যে, রামকুমারী ক্ৃষ্ণার সহিত মারবারের মৃত রাজার সন্বন্ধ হইয়াছিল, 
তবে তিনি মারবারের বর্তমান নৃপতির হস্তে কেননা! সমর্পিত হইবেন? আত্মমত- 
সমর্থনের জন্য মানসিংহ যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অতি বিচিত্র। 

তিনি রাণাকে বলিয়া পাঠাইলেন, কৃষ্ণকুমারীর সম্বন্ধ মারবারের সিংহাসনের সহিত 

স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সে সিংহাসনে যে কেহ থাকুক ন1 কেন; তাহা বিচার করা নিশ্রয়োজন। 

সেই সিংহাসন পূর্বে যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে; স্ৃতরাং কৃষ্ণা সেই 
সিংহাসনে কেন না অর্পিত হইবেন ৭ পরিশেষে তিনি ভয় দেখাইয়! বলিয়া 

দিলেন “যদি রাঁণা আমার অভিলাষ পূরণ ন! করিয়া অন্বরের জগৎসিংহের করে আপন 

কণ্ঠাকে অর্পণ করেন, তাহা হইলে সে বিবাহ কিছুতেই সমাপন করিতে দিব না; 
আমার যতদূর ক্ষমতা! তত্বিরুদ্ধে প্রতিরোধ স্থাপন করিতে ত্রুটি করিব না” কথিত 
আছে, মানসিংহের সর্দারগণ এই সকল অসৎপরামর্শ দিয়াছিলেন। সেই সমন্ধে চন্দাবৎগণ 
রাণার প্রিয়পাত্র ছিলেন। দুষ্ট রাঠোর সর্দারগণ আপনাদের অতীষ্টদাধনের সহাঁরত। প্রাপ্ত 
হইবার আশায় তাহাদিগের মুখপাত্র অজিৎদিংহকে উৎকোচ দান করিলেন এবং যাহাতে 

রাগা আপনার ছুহিতা কৃষণকুমার'কে জগৎসিংহের হস্তে সমর্পণ না! করেন, তাহাই করিতে 

বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। 
ললনাললাম হেলেনের * অলোকসামান্য সৌন্দরধ্য যেমন তীহীর স্বামী ও তংপ্রতি্ী- 

দিগকে অনন্তকালের জন্য ধ্বংস করিয়াছিল, স্থরস্রী কৃষ্ণকুমারীর ললিত লাবগ্যও 

* এই লাবণ্যবতী রমণীর বিষয় লইয়া গ্রীসীয় মহাকবি হোমরের ইলিয়ড-গ্রস্থের নুচন। হইয়াছে 

শ্রীসীয় পুরাতত্বমতে হেলেনা জুপিটরের। উরদে এবং স্গাটামহিষী লিডার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

কেষ্টর ও পোলাক্ষ নামে ইহার দুইটী ত্রাডা ছিলেন। এথেনীয় মহাবীর খিলিম্স হেলেনের যৌরনফালেই 
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প্নেইরূপ তাহার পিত। ও প্রণয়ার্থদিগকে চিরকালের জন্য, নষ্ট করিয়া দিল, অবশেষে 

সেই দরলা সুকুমারীরই ধ্বংস সাধন করিল'। তীহার, আপনার রূপই তাহার সর্বনাশ 
করিল। কৃঁষ্তার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়। মারবাররাজ মানসিংহ অন্বররাজের বিরুদ্ধে সদলে 
অবতীর্ণ হইলেন। ইহাতে যে, এক ভীষণ অনর্থ সপ্তুত, হইল, তাহ! সহজে বুঝা যাইতে 
পারে; কিন্তু এ 'অনর্থ শীপ্ব অপনীত হইল না; কুরচরিয্ মারথাটা দস্থ্যগণও স্বেচ্ছাত্রমে 
প্রতিদবন্দীগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই সমস্ত অনর্থরাশি শতগুণে বাঁড়াইযা! দিল। 
সিদ্ধিয়া ইতিপূর্য্বে জয়পুর-রাঁজের নিকট কিছু অর্থানুকৃল্য যাল্তা। করিয়াছিলেন; কিন্ত 
জগৎসিংহ তাহার যান পুরণ না করাতে তিনি তৎগ্রতিকূলে অবতীর্ণ হইলেন, 
এবং যাহাতে অগ্বর-রাজ কৃষ্কুমারীকে পাইতে না পারেন, তাহা সাধন করিবার 
জন্য মারবার-পতি মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিলেন | মানসিংহের সহায়তায় 

বদ্ধপরিকর হুইয়া তিনি রাণাকে বলিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি শীপ্র জয়পুরের সৈন্তদিগকে 
মিবার হইতে বিদায় করিয়া! দেন। তীহার বিশ্বাস ছিল যে, রাঁণা তাহার অনুরোধ 
কখনই অগ্রাহ্ করিতে পারিবেন না; কিন্ত সে বিশ্বাস আজি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন 

হইল। রাঁণা তাঁহার অন্থুরোধ অগ্রাহা করিলেন | অনন্তর সিদ্ধিয়! রাণার প্রতি মাতিশয় 
রুষ্ট হইয়া তাহাকে শাস্তি দান করিবাঁর জন্ত আপনার গোলন্াজ সেনাদলকে মিবার- 
বিরুদ্ধে চালিত করিলেন। তীহার গতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে রাজা জগংসিংহের 

সেনাদল লইয়! রাণ। আরাবল্লির প্রবেশপথে দণ্ডায়মান হইলেন । সেই স্থলে উভয় দলে 
কিয়ৎকাল ধরিয়া যুদ্ধ হইল। কিন্তু অবশেষে দুর্ভাগ্য ভীমসিংহই পরাজিত হইলেন এবং 

আত্মরক্ষার জন্ত সদলে নগর মধ্যে পলাইয়া আসিলেন। বিজয়ী সিন্ধিয় তাহার পশ্চাদনুসরণ 

পূর্বক আট সহম্র সৈন্য লইয়া উদয়পুরের উপত্যকা মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রাজধানীর 

কিঞ্চিৎ দূরেই সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া অবস্থিত রহিলেন | রাণা ভীমসিংহ 
বিষম বিপদে পতিত হইলেন । কি প্রকারে যে দেই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাঁভ করিবেন, 
তদ্বিষয়ে স্থিরচিত্তে আপন সর্দারগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নান] তর্ক 

বিতর্কের পর অবশেষে স্থির হইল যে, জয়পুররাজ জগৎসিংহের সহিত কৃষ্ণীর বিবাহ না 

দেওয়াই যুক্তিযুক্ত । তদনস্তর তিনি জয়পুরের সেনাদলকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং 

উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে সিদ্ধিয়ার ছুরস্ত অর্থগৃরত1 পরিতৃপ্ত করিতে সম্মত 

তাহাকে হরণ করিয়! লইয়া! যান। কিন্তু তীহার ভ্রাতৃদ্ধয় কেই্টর ও পৌলাক্ষ তাহাকে উদ্ধার করেন। 
হেলেনের অলোকনামানা মৌনর্য্যের বিবরণ শ্রীসরাজোর চতুর্দিকে বিগত হইয়া পড়িলে উক্ত দেশের 
সমস্ত ন্পপতিই তাহার্ পাণিগ্রহণ্ঙ্ছু হইয়৷ তাহার পিতৃভবনে আগমন করিতে লাগিলেন । অবশেষে 
মিনিলাস নামক জনৈক বৃপতির সহিত তাহার পরিণয় হইল। বিবার কিছুদিন পরেই হেলেনকে 

টুয়ের প্রসিদ্ধ রাজপুজ প্যারিস হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। কবিত আছে হেলেন হ্বেচ্ছাপূরর্বকই তাহার 
সহিত গিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই ট্বোজান সমর সংঘটিত হয়। টোোজান ঘুদ্ধ শেষ হইলে হেলেনা 
আপনার পূর্বাস্বামী হতভাগ্য মিনিলাসের নিকট প্রতিগমন করেন | ছেলেনের বৃত্তান্ত লইয়! যে 

“ইলিয়ড” প্রস্ত রচিত হইয়াছে, তাহার সহিত কবিগুরু বানটুকির রামায়ণের অনেক দাদৃশ্য দেখিতে 
গাওয়া বায । | 



হইলেন। সিক্ধিয়া একমাসকাল উদয়পুরের উপত্যকামধ্যে অবস্থিত রহিলেন। সেই, 
সময়ের মধ্যে ভগবান্ একলিঙ্কের নি বর অভ্যন্তরে রাখার সহিত্ব হার 
দরবার হইল *। 

প্রজাপতির দূতগণ মিবার হতে উর নি লিক জালা 
নূপতি নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইহোন। জিন যে রমণীরত্বের অন্নুপমেয় রূপলাঁবণ্যে বিমোহিত্ত 
রঃ তাহাকে . অ্ধা্ম্বরূপিনী করিবার জন্য মনোমধ্যে তত আশা পোঁষণ 
করিয়াছিলেন, তাহার কি হইল? সে আশা সফল হইবার উপযুক্ত সময়ে রা স্বহস্তে 
তাহা উম্মুলিত করিয়া দিলেন; ইহা। কি তাহার পক্ষে সামান্য পরিতাপের ব্ষিয়? 
রাগার আচরণ তিনি যত আলোচনা করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় তত অভিতপ্ত 
হইতে ললাগিল। ততই তিনি রাণার সেই আচরণের প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইতে . 
লাগিলেন | ক্রমে সেই প্রতিশোধপিপাসা এত বলবতী হইয়া উঠিল যে, তাহাঁর 

শান্তি বিধান না! করিয়। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে একটী 
সুবিশাল মেনাদল সঙ্জিত করিয়া মিবারের বিরদ্ধে অবতীর্ণ হইতে দৃঢগ্রতিজ্ত হইলেন। 
এতছুপলক্ষে যে সেনাদল সঙ্জিত হইল, অধ্বররাজ্যের অভ্যানের প্রারস্ত কাল হইতে 
সেরূপ সেনাদল আর কখনও সজ্জিত হয় নাই। এদিকে মারবার-রাজ মানসিংহ 
আপনার প্রতিত্বন্দীর প্রচণ্ড সমরোদ্যোগের বিবরণ শ্রবণ করিয়া! তঘ্বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে 

মনস্থ করিলেন এবং আপনার অধিগত সমস্ত সৈনিক নইয়! ভীষণ প্রতিদন্থিতা ক্ষেত্র 
অবতীর্ণ হইলেন।: কিন্তু তাহার রাজ্য মধ্যে ঘোর অস্ত্বিবাদ উদ্ভূত হইয়া তাহার 
অভীষ্টসিদ্ধির বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিরোধ স্থাপন করিল। উক্ত অন্তর্বিপ্নব রাজসিংহাসন 

লইয়াই সমুভ্ভূুত হইয়াছিল। রাদ্যলিগ্প, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ মারবারের সামস্ত 

* নিদ্ধিয়া এতছুপলক্ষে আপনার গুরুত্ব বাড়াইবার জন্য ব্রিটিষ দূত ও তাহার দলবলকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন । সতাস্থলে হূর্যযবংশীয় বাগ্লারাওলের বংশধর ও তৎপুক্রগণের রাঙ্গোচিত লক্ষণাদির সহিত 

কৃষককুলোৎপন্ন মহারাষ্্রীয়ের অস্বাভাবিক রাজলক্ষণের সমূহ পার্ধক্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সিদ্ধিয়ার 

পূর্বপুরুষ হরচালনা করিত ) এক্ষণে তিনি পিতৃপিতামহগণের আশীর্বাদে ভারতে একজন রাজা বলিয়া 
গতিপন্ন হইয়াছেন। বিস্তু তাহার দুরাকাজ| অতি উচ্চ। কৃষক-কুলে জন্মিয়া তিনি হৃত্যবংশীয় নৃপতিগণের 

পবিপ্র আসনে উপবিষ্ট হইতে বদাই ইচ্ছা করিতেন। এতছুপলক্ষে উদয়পুরের শোভনীয় প্রাসাদাবলি, 

রমা দ্বীপ-পুঞ্জ ও উদ্যানবাটিকা সমূহ তাহার নয়নদর্পণে প্রতিভাত হইয়া তাহার সেই ছুরাকাঞ্সা দ্বিগুণতর 
বাড়াইয়া তুলিল। অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে, জয়পুর-রাজ সিদ্ধিয়াকে কর-দানে অসম্মতত 

হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাহার রাজা আক্রমণ করেন নাই ; জগৎমিংহের প্রতি তাহার যে, বিছ্বেষতাৰ 
উদ্দীপিত হইয়াছিল। তাহার বিশেষ কারণ আছে? ছুরাচার সিদ্ধিয়] কুষ্ণকুমারীর পাণি-গ্রহণে আশ! 
করিয়াছিলেন । 

এতছুগলক্ষে মহাত্মা টড উপস্থিত ছিলেন। “শত মৃপতির বংশধর” রাঁগা ভীমসিংহের তেজোব্যপ্প আকৃতি 
ও শোচনীয় ছুরবস্থা দেখি! তিনি অতিশয় ছুঃখিত হইয়াছিলেম। কিন্তু সে ছুঃখে ভিনি কাতর ন। হইয়া 

বরং যাহাতে তা দুরীকৃত হয়, তদ্িষয়ে সেই দিন হইভে ধৃত ব্রত হইলেন। রাঁপার উপচিকির্ধ! মহাক্স। 
টডের হৃদয়ে এতদূর বলবভী হইয়া উঠিল যে, ভিনি স্বজাতি বিজাতি ভুজিয় যাই! সেই মপরবৃ্ধির 
পরিতৃপ্তি সাধনে গ্রাণমন উৎনর্গ করিলেন; অবশেষে আপনার মহাদ্ ব্রত সাধন করিয়। ভারতের ডি 
ইতজতার পাত্র হইলেন। ্ 



(4 রাজস্থান। 

সমিতেকে ভিন্ন ভি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল | .সে অস্তর্বিবাদ অরে 

নিবাঁরিত হয় নাই) তাহাতে অনেক অর্থ ও শৌণিত ব্যয় হইয়াছিল? এমন কি দুর্বৃত্ত 
মহারাহ্্ীয়গণও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! রাজ্যের আত্তরিক বল অনেক পরিমাণে হাস করিয়া 
ফেলিয়াঁছিল। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষই রাজ্যের অনর্থের, একটা প্রধান কারণ। মারবার 
অনেক দিন হইতে সেই অনর্থের রঙগস্থল হইয়। রহিগ্নাছে। সেই সমস্ত সাশ্প্রদায়িক 
সংঘর্ষ কখনও কাহার ভাগ্যে নুফলপ্রদ হইয়াছে, আবার কাহারও ব। সর্বনাশ করিয়াছে। 
মানসিংহ তৎসাহায্যে মারবারের সিংহাসনে আট হইতে সক্ষম “হইয়াছেন। তিনি, 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দলাদলির সাহাযা না পাইলে আপন অভীষ্ট সাধন করিতে 
পারিবেন না; সেই জন্য তিনি সেই পরম্পরবিদ্বেষী সৈনিক ও রিনি একহাতে 
আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন নাই। 

মানসিংহ স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী জগৎসিংহের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে উদ্যত হইলেন। 

যাহারা এতদিন তৎকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া আসিয়াছে, তাহারা এক্ষণে সমন্ন পাইয়া 
তাহার বিপক্ষের পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল) এবং মিবারের ছুর্নীতির অনুসরণ 
করিয়া একজন অপনৃপতিকে আপনাদের শিরোদেশে স্থাপন পূর্ব্বক অতীষ্টসাধনে অগ্রসর 
হইল। সেই অপনৃপতির প্রচ পতাকা জয়পুর-নৃপতির বিশাল বাহিনীর মধ্যদেশে 
উড্ডীন হইল। জয়পুর-রাজ জগতসিংহ ১২০১০০০ দৈন্য লইয়া আপনার ভীষণ 
প্রতিদ্বন্্ীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । এদিকে মানসিংহ ঠিক তাহার অর্ধ পরিমাণ দৈন্ত 
লইয়| তীহার সম্মুখীন হইলেন। মারবার ও অন্বরের প্রান্তভাগবর্তী পুরবুৎসর নামক 
স্থানে উভয়ের সেনাদল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়! দণ্ডায়মান হুইল। যেরূপ উৎসাহের 
মহিত তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছিল, তহাতে নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে, 
যুদ্ধ ঘোরতর হুইবে। কিন্তু তাহা হইল না। কেনন! কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পরেই মানসিংহের 
অধিকাংশ সর্দীরগণ অপনৃপতির পক্ষে প্রয়াণ করিল। মানদিংছের আশাভরসা সমস্তই 
ফুরাইয়! গেল; তিনি যে সর্দারদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়। সেই ভীষণ গ্রতিদবন্দিতা- 

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, অবশেষে তাহারাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল! 

ইহা কি সামান্য ছুঃখের বিষয়? নৈরাশ্যে তগ্নস্থদয় হইয়া! মাঁনসিংহ অবশেষে আপনার 
তরবাঁরাঘাতে আপনার কণ্ঠ চ্ছেদ্দন করিতে উদ্যত হইলেন । এমন সময়ে, যে 

কতিপয় সর্দার-তীহার পক্ষে অবস্থিত ছিলেন, ক্ষিপ্রহন্তে তাহার হস্ত হইতে তরবার 

কাড়িয়া লইলেন এবং অনতিবিলন্বেই তাহাকে যুদ্বস্থল হইতে লইয়া গেলেন। কিন্ত 
তাহাতেও তিনি নিস্তার পাইলেন না; তাহার শক্রকুল তদন্ুসরণ পুর্ব্বক একবারে 
তাহার রাজধানীর সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার সাঁমস্তগণ নগরদ্বার রুদ্ধ 

করিয়া! শক্রদ্দিগকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তদনস্তর তাহারা যোধপুর 
অবরোধ করিল। ক্রমাগত ছয়মাস ধরিয়া উভয়দূলে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। 

নাগরিকগণ উজ্জ ছয়মাসের মধ্যে বিপুল বিক্রমের, সহিত অবরোধকারিদিগের সকল 
চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিল। ক্রমাগত ছয় মাস দ্ধের পর তাহারা অবশেষে নিতান্ত 
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্ ০, 

নিস্তেদ ও হীন হইয়া পড়িল; সুতরাং যোধপুর শত্রকুলের হস্তে গতিত হইল: 

পত্রগণ তাহা হস্তগত করিয়া তনধ্স্থ সমস্ত দব্যসামত্রী লুঠন করিয়া লইল। কিন্তু 
আবাঁর তাহাদের দলমধ্যে সাশ্রদায়িকভাব উদ্দিত হওয়াতে তাহাদের সকল পরিশ্রম 

বিফল হইয়া গেল। সেই সাস্্রদ]ু়িক ভাৰ কচ্ছাবহ'সেনাদলের মধ্যে এরূপ তীব্রবেগে 
ংক্রামিত হইয়া পড়িল যে, অল্প সময়ের মধ্যেই ছত্রতঙ্গের ন্যায় এক একটা দল এক এক 

দিকে বিছিন্ন হইতে লাগিল। এদিকে রাঠোরগণ সময় পাইয়া সেই সমস্ত বি্ছি্ন 
সেনাঁদলের উপর পতিত হইয়। অনেককে সংহাঁর করিতে আর্ত করিল। ূ 

অবশেষে মহারাজ জগৎসিংহ প্রাণভয়ে যুদ্স্থল হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। 
তাহার তত আড়ম্বর, তত আস্কালন দমস্তই শূন্যে বিলীন হইয়া! গেল। আপনার 
বিপদাশঙ্ক। করিয়া অবশেষে তিনি পুরবুৎসর ও যোধপুরের লুষ্ঠিত দ্রব্যজাত স্বনগরে প্রেরণ 

করিলেন। কিন্তু তৎসমুদায় সামগ্রী জয়পুরে বাহিত হইবার পূর্বে রাঠোর সর্দীরগণ 
পথিমধ্যে সমস্তই আচ্ছিন্ন করিয়া! লইল। ইতিপূর্বে তাহাদের দুর্দতি হওয়াতে তাহারা 
রাঠোররাজের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ) কিন্ত জন্মভূমির প্রতি তাহাদের অনরাগের 
অণুমাত্রও হাস হয় নাই। এক্ষণে স্বদেশের ছুর্ণতি দেখিয়! তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উদ্মীরিত 

হইল) তাহারা বুঝিতে পারিলেন, যে, তাঁহাদের কাপুরুষত! বশত!ই মারবাররাজ্যের 
উদ্জরূপ ছুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে । যদি তাহার] অস্বররাঁজের পক্ষ অবলম্বন না করিতেন, 

তাহা হইলে কুশীবহ্গণ রাঠোরছুর্গ লুণ্ঠন করিতে পারিত ন1। স্ৃতরাঁং কুশাবহ-লু্টিত ত্রব্য 
সামগ্রীই তাহাদের সেই জঘন্ কাপুরুষতার কলঙ্কিত নিদর্শন । এক্ষণে সেই পাপ নিদর্শন 
যে, আবার জয়পুরে বাহিত হইবে, তাহ! তাহারা প্রাণ থাকিতে সহা করিতে পারিবেন না) 
সুতরাং যে কুশাবহ সেনাদল সেই সমস্ত লুষ্টিত দ্রবারাঁজি লইয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিয়া মারবারের সমস্ত দ্রব্যই উদ্ধার করিয়া লইলেন। 

ঘটনাচক্রের ঘোরতর আবর্তনে জগৎসিংহের সমস্ত উপায় ও অবলম্বন নষ্ট হইয়া! গেল) 
তাহার বিপুল আশাভরস! শৃন্তে বিলীন হইল। যে সুবিশাল সেনাদলকে সঙ্জিত করিয়| 
তিনি মিবারভূষি আক্রমণ করিতে আসিলেন, তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! পড়িল। তিনি অতি 
কষ্টে মারবারের অভ্যত্তর হইতে প্রাণ লইয়! স্গনগরে পলায়ন করিলেন। তাহার আপনার 

ও সেই সমস্ত সৈন্্গণের দুর্দশার আর সীম! পরিসীম। রহিল না। কুক্ষণে তিনি 
কষ্কুমারীর প্রণয়ার্থী হইয়াছিলেন ) কুক্ষণে তিনি মানসিংহকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
আপন দু্ম্মের প্রতিফল দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাকে ভোগ করিতে হুইয্বাছিল। তাহার 
এমনই দুর্ভাগ্য যে দ্বনগরে গ্রতিগত হইয়াও তিনি সুখী হইতে গারেন নাই। পরায়- 
নিবন্ধন দারুণ কষ্ট ও যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া তাহার সৈন্তগণ একবারে অধীর হইয়া 
পড়িয়াছিল) তাহার উপর আবার দীর্ঘকাঁলের বেতন ন1 পাওয়াতে তাহার! সামান্মাত্র 
মংস্থানেও বঞ্চিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত দীন হীন সৈল্তগণ বেতনের প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল 
ধরিয়! জয়পুরের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া যে কতৰষ্ট ভোগ করিয়াছিল, তাহার আৰ 
তা নাই। তাহাদিগের চিতাভক্স ও তাহাদিগের অশ্বকুলের অস্থিমাল। দীর্ঘকাল 



রাজস্থান । 

খারা জয়পুরের প্রাকারতলে পতিত ছিল ;-_শোভনীয় জয়পুর বা জন্ত মরুময় 
বীভৎস শ্শানভূমে পরিণত হইয়াছিল *। 

দৈবের বিচিত্র গতি ;-_ভাগ্যতরঙ্গের আশ্চর্য্য পরিবর্তন) দির আপনার 

সামন্ত ও সর্দীরগণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়। একবারে বিনষ্ট হইতে যাইতেছিলেন; আজি 
তিনি সমস্ত বিশ্ব, বিপদ ও সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া! নিরুদ্বেগে রান্সকার্ধ্য আলোচনা 
করিতে লাগিলেন। তাহার ভীষণ শক্রদল পরাঁহত )_ত্তাহার প্রণষ্ট গৌরব আবার 
সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্কৃত। এ সকল বিষয়ে তিনি আমির খা নামক একজন ছুদ্র্য পাঠানের 

সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ধে যত পাষও মুসলমান আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে ;_ 
যাহাদের পাঁপ নামাঁবলি অতীতলাক্ষী ইতিহাসের পবিত্র পত্র কলঙ্কিত করিয়া 
রহিয়াছে, আমির খ। তাঁহাদের অন্ততম । আমির খা ইতিপূর্বে মানসিংহের 

ভীষণ শক্রমধ্যে গণিত ছিল,--যে অপনৃপতি তাহার প্রতিদ্বন্্িতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

হইয়াছিলেন, এতদিন ছূর্বৃত্ত মুসলমান তাহার পক্ষেই অবস্থিত ছিল; বিস্ত পাঁপ 
অর্থলিপ্পার বশবর্তী হইয়া রাক্ষদ সেই অপ-ৃপগতির পক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক মানসিংহের 
পক্ষ অবলম্বন করিল | দূরত্ব এমনই নৃশংস যে, যে অপ-নৃপতি তাহাকে এতদিন 
সম্মান ও সম্রমের সহিত রক্ষা করিলেন, অবশেষে তীহারই সর্বনাশ করিতে অনুমাত্র 

কুষ্টিত হইল না । অপনৃপতিও তাহার অনুচরদিগকে সংহার করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ 

হইয়| পাষও আমির খা। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাঁহিল এবং একটী মস্জিদের 
অভ্যন্তরে. তাহার সহিত সখ্যভাৰ স্থাপন করিয়া তৎপক্ষ অবলম্বন করিতে সম্মত 

হুইল। তাহার সমস্ত কার্ধ্য যে, কপটতায় পরিপূর্ণ, তাহা হতভাগ্য অপ-নৃপতি আদৌ 
বুঝিতে পারিলেন না । আমির খাঁকে প্রাপ্ত হইয়া বরং তিনি সাঁতিশয় আনন্দিত হইলেন 
এবং তাহার কপট সধ্যকে ঈশ্বরাম্ুগ্রহ বলিয়! মনে করিয়! আপনাকে শত শত ধন্যবাদ 

দান করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার শিবিরমধ্যে নৃত্যগীতের আদেশ করিলেন। 
অচিরে কোকিলকণ্ী গায়িকাঁগণ বিশুদ্ধ তানলয়ে গীতিন্ুধা বর্ষণ করিয়া তাহাঁদিগের 

সকলকে আমোদিত করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই নৃত্য গীত ও আমোদাহলাদে মগ্ন 
হইয়া আছেন, এমন সময়ে দুর্বৃত্ত আমির খা সদলে তাহাদের উপর আপতিত হইয়া 
শিবির-শ্রেণীর রজ্জুসমূহ কাঁটিয় ফেলিল এবং তাহাদিগের সকলকেই সেই ছিন্ন ৫ 
সমূহে জড়িত করিয়া গুলির আঘাতে পশুর স্তায় সংহার করিল! | 

এইরূপে রাপ্নস্থানের রঙ্গভূমে একখানি বিয়োগান্ত নাটকের একটী অস্ক অভিনীত 
হইল ।-রাজপুতজাতির সর্বনাশকর একটী জধন্য চক্রান্তের পর্ধ্যবসান হইল) কিন্ত 
ইহার পরে যে আর একট লোমহর্ধশ কাণ্ডের অভিনয়-হুইল ; তাহা! শ্রবণ করিলে অতি 
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* মহাত্মা টড সাহেব ্বচক্ষে এই শোচনীয়-কাণ্ডের অভিনয় দেখিয়াছিলেন এবং যে সমস্ত বাক্তি মধ্যে 
মধো ইহাতে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাদিগের বিহিত নান! কথাবার্তা করিগাছিজেন। ১৮*৮ খৃষ্টাবে 
জানুয়ারী মাসে গয়পুরের ভিতর দিয়া বাইফার সময়' তিনি উচ্চ মায়ের জা প্রাস্তরের উপরিভাগে 

সেই যুদ্ধকাের ছুই চারিটি ছিন্ন নিদর্শন দেখির়াছিলেন । 



মিবান্ধ। 

পাধণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়| মায়। শিশোদীয়কুলের লক্ীম্বরূপিনী রাজস্থানের . ফু 
কমলিনী শ্রীমতী ক্কষ্চকুমারী নৃশংস, আততাষী ও বিশ্বাস-ঘাতক পাষগুগণের পরিতৃপ্থিক্র 
জন্য আপনার অমূল্য ও পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিলেন ! মারবার ও অন্বরের মধ্যে 

ভীষণ যুদ্ধ একপ্রকার স্থিত হই বটে; কিন্ত যে রমণীকে লইয়। তাঁহাদের মধ্যে সেই 
বিদ্বেষভাঁর সমুডভূত হইয়াছিল, তীহার আশ। কেহই ত্যাগ করিতে পাঁরিলেন না । স্তরাঁং 
উভয়ের মধ্যে যে ঘোরতর অনৈক্য, তাহ! সমভাবেই রহিল। অবশেষে সেই ঘোরতর 
অনৈক্য হইতে ষে অনল জলিয়। উঠিল, তাহা অরে নির্বাণ হয় নাই? তাহা নির্কাঁধ 
করিতে সেই স্ুুকুমারী বালিকার কোমল হৃদয়ের পবিত্র শোঁণিতের প্রয়োজন হইয়াছিল । 
যে নরপিশাচ আমির খ। কর্তৃক রাঠোর অপ-নৃপতির সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল) এই 

লোঁমহর্ষণকর ও হৃদয়বিদারক কাণ্ড তাহারই উত্তেজনায় অভিনীত হয়;-স্বর্গীয় সরলার 
পবিত্র জীবনপ্রদ্দীপ তাহারই প্ররোচনায় নির্বাপিত হয়। হতভাগ্য রাণা ভীমসিংহ 
তাহার করে কলচালিত কাষ্টিপুত্তলি স্বরূপ) তাহার স্বকীয় সামর্থ্য ও সাহস অণুমাত্রও 
ছিল না। বীরপুজ্য পবিত্র শিশোদীয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি অতি হেয় ও 

কাপুরুষ হইয়! পড়িয়াছিলেন ! নতুবা তিনি কেমন করিয়। কোন্ প্রাণে দেই নিরপরাধ! 
মরল। রুষ্ণকুমারীর প্রাণনাশে সম্মতি দান করিলেন? নতুবা! তিনি প্রজাঁকুলের সুখ 
ছুঃখের বিষয় ন। ভাবিয়া মিবারের আনন্দরূপিনী ক্ৃষ্ণাকে নংহার করিতে কেমন করিয়] 

অনুমোদন করিলেন? তিনি শিশোদীয়কুলের অযোগ্য সন্তান, _বাঁপারাঁওলের অযোগ্য 
বংশধর,_রাজপুতকুলের অযোগ্য নরপতি । পাঠক! যদি সেই স্ুরসুন্দরী কৃষ্ণকুমারীর 

জন্ত ছুই বিন্দু অশ্রু ফেলিতে ইচ্ছা হয়, যদ্দি তাহার হতভাগিনী জননীর হৃদয়বিদারক 

রোদনের স্মহিত হ্ৃদন্ন মিলাইয়! কীদিবাঁর বাসনা থাকে, যদ্দি পরের ছুঃখে, শ্ব্গীয় 
সৌনধ্যের অকাল ও অযোগ্য বিনাশে, দেবতার শোচনীয় নিগ্রহে সহাহ্গভৃতি প্রকাশ 
করিতে ভাঁল বাসেন, তবে চলুন একবার মেই একদাঁহাস্তযয় উদয়পুরের উপত্যক। ক্ষেত্বে 
গমন করি) চলুন একবার উদয়পুরবামিগণের সহিত হৃদয়তন্ত্রী মিলাইয়! কৃষ্ণকুমারীর জন্ত 
প্রাণতরিয়া৷ রোদন করি। 

লাবগ্যবতী কৃষ্ণকুমারী বাই যোঁড়শবর্ষে পদার্পন করিয়াছেন। যৌবনের সহচর সমস্ত 
সৌনধ্যই তাহার শ্বগীয় দেহকে তিলে তিলে সজ্জিত করিয়াছে। তিনি পিভৃ-অংশে 
যেব্ধপ উচ্চতম কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মাতৃ-অংশেও সেইরূপ উচ্চতম কুলগৌরব প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। ষে প্রাচীন সৌর-নৃপতিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়। আনহলবারাপত্তনে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন, কৃষ্ণার জননী সেই প্রাচীন ও পবিভ্রকুলে সমুদ্ভুতা। কষ্চকুমারী যেরূপ 

উচ্চকুলে জন্মিয়াছেন, সেইরূপ উচ্চতম গুণগরিমার বিভূষিত হইয়াছেন । সেইজন্য 
তিনি “রাজস্থানের কমলিনী” বলিয়া! কীর্তিত হইয়। থাকেন । কিন্তু ভারতের 
ছুর্তাগ্য যে, সে সেই দেব-ছুহিতার অলোকসামান্যা লাবণ্যরাঁশি দেখিয়া নয়ন 
তৃপ্ত করিতে পাঁরিল না, সেই “কমপ্রিনীর+ স্সিপ্ধ স্বর্গীয় সৌরভের আত্রাগ 
লইতে পারিল না। সৌন্দধ্য-বিধাঁশের প্রারভ্ভকালেই সেই অনাপ্রাত বিমল বিকট 
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রাঁজস্থান। 

_ নলিনী বৃস্ত্যুত হইয়া অকালে অনন্তকালের জন্ত ধ্বংস-সলিলে নিমগ্ন হইল। কৃষ্ণা 
্যায় সর্বাঙগনন্দরী ও অভাগিনী রমণী জগতে ছুই চারিফন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন) 
উচ্চতম রাজকুলে জঙ্মিয়া সেরূপ অসহনীয় কষ্ট ছুইচার্লিজন ভোগ করিয়াছেন, 
এবং মাতৃভূমির অন্ত সেরূপ যনতণাময় মৃত্যুকে আপিন করিয়া জগতে ছুই চাঁরিটা 
রমণী আত্মোৎ্সর্গ করিয়াছেন, অথবা আততায়ী বিশ্বাসঘাতকের চক্রে সেরূপ 
কঠোরভাবে পিষ্ট হইয়াছেন। ক্ৃষ্ণার অমূল্য জীবন বৃথা! বিনষ্ট হইয়াছে। রোমীয়া 
রমণী অভাগিনী বার্জিনিয়াও * নিরবলম্ব পিতার শাণিত ছুরিকামুখে আপনার হৃদয় 

পাতিয়া দিয়াছিলেন) এবং গ্রীীয় সনারী ইফিিনিয্বা + যূপকাষ্ঠে আপনার অমূল্য 

জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহাদিগের হতভাগ্য আত্মীয়ম্বলনগণ ইষ্াদিগের 
পবিত্র জীবনের বিনিময়ে অনেক সাত্বনা পাইয়াছিলেন। ভাবিয়া দেখিতে গেলে 
যদিও পবিভ্র-হদয়া আর্ধঙ্ন্দরী কৃষ্ণার সমতুল্য ললন1! পাশ্চাত্যদেশে দেখিতে 
গাওয়া যায় না) তথাপি বিশেষ মিলাইয়া দেখিলে ইহার অমীঘ সৌনদর্ধ্য, অনুপ 
গুণরাশি এবং কঠোর ছুরদৃষ্টের সহিত যুরোপের উক্ত ছুই রমণীর কোন কোন অংশে 

তুলনা! হইতে পারে। তাহার সেই শোচনীয় আত্মোংসর্গের বিবরণ শ্রবণ করিলে 
কোন ক্রমেই অশ্র সন্বরণ কর! যায় না। যেদিন সেই সত্তীসীমস্তিনী আত্মোৎসর্গের 
জলস্ত উদাহরণ রাখিয়া! ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, মে দিন কবে অনন্ত 
কালসাগরের অস্তস্তলে বিলীন হইয় গিয়াছে; তথাপি মিবারবাসিগণ অদ্যাবধি তাহার 

সেই হৃদয়বিদারক মৃত্যুবিবরণ ভুলিতে পারে নাই; তথাপি কেহ ত্তাহাঁর স্থৃতিকে বিসর্জন 
দিতে পারে নাই । তাহার সেই শোচনীয় আত্মোতসর্গ মিবারবাসিগণের হৃদয়ের স্তরে স্তরে 

যে, দারুণ শোকশেল বিদ্ধ করিয়াছে) তাহার প্রদীপ্ত প্রমাণ আজিও তাহাদিগের মিয়মান 

মুখশ্রতে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আজিও তাহার কথ! তাহাদিগকে গ্িজ্ঞাস। করিলে 

তাহারা তাহ বাপ্ুরুদ্ধকণ্ঠে বর্ণন করিতে করিতে অজস্র অশ্রুসেকে অভিষিক্ত হইতে 
থাকে! 

শোণিতপিপাস্ত্র পাষণ্ড আমির খা! পাঁশবী বিশ্বাস-ঘাঁতকতাঁর সাহায্যে হতভাগ্য রাঠোর 

অপ-নৃপতির সর্বনাশ সাধন করিয়া উদয়পুরে আগমন করিল। ছূর্ৃত্ত যে পৈশাচিক 

ক প্ীমতী বার্জিনিয় রোমের বিখ্যাত মহারথ লিউসিয়স্ বার্জিনিয়সের ছুহিতা। কখিত আছে, 

এপিয়স ক্লুডিয়স নামক জনৈক দুষ্টমতি ব্াক্তি বার্জিনিয়াকে তাহ।র পিতা মাতার নিকট হইতে বলপুর্ববক 

অপহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। লিউসিয়স্ আপনার প্রাণসম! ছুহিতার সতীত্ব ও সম্মান রক্ষার 

উপায়াত্তর না দেখিয়া! অবশেষে প্রকাশ্য ফোরাম ক্ষেত্রে স্বহস্তে ভাহাকে হত্যা করেন।" বর্ণিত আছে, 
এতদ্ঘটনা থুষ্টজম্মের ৪৪৯ বৎসর পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। | | 

1 ইফিজিনিয়া, স্ুপ্রসিদ্ধ শ্রীনীয় মহাবীর এগেমেম্মনের ছুহিভা। অলিস নামক স্বীপে গ্রীসের 

দ্ধ পোতের গতি প্রতিরদ্ধ হইলে ডিয়ান! দেবীর প্রসাদ লাভ করিবার জন্য এগেমেম্নন আপন ছুহিতাকে 

তৎসমক্ষে বলি দিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীদীয় পুরাণ পাঠে অবগন্ত হওয়া যায়, দেবী ডিয়ান! ইফিজিনিয়াকে 

ঝলি দিতে না মিয়া আপনি অপহরণ করি! লইয়া যান, এবং টরিম মগন্পে তাহাকে আপন মলয় যোগিনী 

কার রাখিয়। দেন। ৬ 



বিবার । 

কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছে, তাহাতে তাহার নামে অনপনেয় কলঙ্ককালিমা ফি রঃ 
হইয়াছে, সে নৃশংস ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ভারতের সর্বস্থানে ঘোষিত হইয়াছে। 
তাহার নাম শ্রবণ করিয়াই লোকে ঘ্বণা ও বিদ্বেষে কর্ণ আবৃত করিতে লাগিল । 

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, চন্দা বদির প্রমুখ অঞ্জিতসিংহ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন । 
অন্দিত শ্বতাবতঃ শান্ত ও শিষ্ট, তাহার বাহ চাকৃচিক্য বা জীকজমক কিছুই ছিল না 
তিনি সম্মানের আদর করিতেন না; কিন্তু উচ্চ পদগৌরবের আকাঁজ্ষা করিতেন; 
ধন্মানুরাগ তাহার হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল ছিল। ধর্মমভাঁব হৃদয়ে গ্রবল থাকিলে লোকে 
হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, দুরাকাজ্ঞা প্রভৃতি রিপুসমূহের অধিগণত হয় ন! বটে) কিন্ত 
অগ্জিতদিংহ সেরূপ ছিলেন না। তাহার হৃদয়ে যে দুরাঁকাজ্ষা ধীরে ধীরে প্রবদ্ধিত 
হইতেছিল, সেই প্রবর্ধমান ধর্মভীব তাহার পরিতৃপ্তি সাধনে কোনরূপ বাঁধা বা 
প্রতিরোধ স্থাপন করে নাই, করিলেও সেই তেজস্থিনী ছুরাকাজঙ্ষার সুখে তাহা! 
াড়াইতে পারিত কি না, সনেহ। সেই প্রচণ্ড দুরাকাঙ্জার পরিতুষ্টি সাধন করিবার 
অন্য অজিত সমস্ত জগৎসংসারকে ধ্বংস করিতে পারিতেন। তবে ধর্ম তাহার 
উন্নুলন সাধন করিতে কি প্রকার সক্ষম হইতে পারে? অঙ্জিতের সে ধর্ম্ভাব অতি 
বিচিত্র ও অদ্ভুত। পরের সর্বনাশ সাধন করিতে যে ধর্ম বাঁধা না দেয়, তাহা কি 
প্রকার ধর্ম, তাহা মানববুদ্ধির অধিগম্য নহে। অজিত দুর্বৃত্ত আমির খাকে সমধিক 
যত্ব ও আদর সহফারে গ্রহণ করিয়া রাঁজনন্দিনী কৃষ্ণার বিষয়ে পরামর্শ করিতে 

লাগিলেন। ছুরাচার পাঠান স্পষ্টই বলিল “রাজকুমারী হয় মানসিংহকে বিবাহ করুন, 

নতুবা আঁপনাঁর জীবন উৎসর্গ করিয়া রাজবারার শাস্তিস্থাপন করুন) ইহ! ভিন্ন অন্ত 
উপায় নাই) ইহা ভিন্ন অন্ত পন্থা অবলন্ধন করিতে গেলেই রাণা মহাঁসঙ্কটে পতিত 

হইবেন”, রাখা ভীমসিংহ এসকল বিবরণ শ্রবণ করিলেন। তাহার হৃদয় আকুলিত 
হইল; জীবন-স্বরূপিনী ছুহিতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি নিতান্ত অধীর 

হইয়। পড়িলেন। কি করিবেন, কোন উপায় অবলম্বন করিলে সকল দিক্ রক্ষা হইবে, 
তাহা! তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন নাঁ। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ছুরাচাঁর 

আমির খাঁর কথ| না! রাখিলে উদয়পুর ছারখার হইয়া যাইবে। একদিকে স্বীয় স্বকুমার 
অপত্যন্তেহ তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে অমৃতধারা সিঞ্চন করিতে লাগিল, অপরদিকে আমির 
ধার কঠোর অনুশাসন মিবার-রক্ষার ভবিষ্যৎ চিত্র সগ্মুখে ধারণ করিয়! সেই স্থকুমার 
হদয়কে কঠোর করিয়া! তুলিতে লাগিল। একবারে কোমল ও কঠোর ছুইটা বৃত্িদ্বারা 
যুগপৎ আলোড়িত হওয়াতে রাণার হৃদয় পৈশাচিক যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে লাগিল। 
তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়! একবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়। উঠিলেন। ক্রমে সেই 
স্ককুমার অপত্যন্নেহে জলাঞ্জলি দিয়! হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করিলেন এবং মিবার-রক্ষা'র 
উপায়াস্তর ন| দেখিয়৷ অবশেষে আদেশ করিলেন-__কৃষ্ণকুমারীকে মরিতে হইবে | 

কষ্ণকুমীরী মরিবেন 7 রাজস্থানের ফুল্লমরোদিনী ললনা-ললাম রাঁজনদিনী কৃষ্- 
কুমারী মিবার সুমির জন্য বহির্বরূপ উৎস্্ট হইবেন! কিন্তু কে তাঁহাকে উৎসর্গ 



রাজস্থান । 

করিবে? জগতে এমন কোন্ গাষগড আছে, মানব-কুলে এমন কোন্ রাক্ষদ আছে, যে 
পাঁষাণে হৃদয় বঁধিয়। ম্বহন্তে সেই সুকুমীরীর কমলোপম কোমল-হৃদয়ে শাণিত ছুরিক! 
বিদ্ধ করিতে পারিবে ?--কে সেই শাস্ত বিকচ নলিনীকে নখাঘাতে ছিন্ন করিবে? এই 

সমস্যার মীমাংসা! করিবার জন্য রাণ অন্তংপুর মধ্যে কায়কটা সর্দার ও আত্বীরস্বজনকে 
আহ্বান করিয়। নানা তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। নান! বাকৃবিতগার পর স্থির 

হইল যে, সেই পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয়ের জন্য অগ্রে পুরুষকে নিযুক্ত করিতে হইবে। 
যদি পুরুষ কর্তৃক তাহা অসাধ্য বলিয়া স্থির হয়, তাহা হইলে নারী নিয়োগ করা যাইবে। 

প্রাচ্যদেশীয় নরপতিগণের অন্তঃপুরকে এক একটী শ্বতন্ত্র রাজ্য বলিলেও বলা যায়। 

কেনন। তাহার মহিত বহির্জগতের বিশেষ কোন সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। দেই 

অন্তঃপুর-ভবনের নিবিড় ছায়ার অভ্যন্তরে কত কত হতভাগোর অদৃষ্টগ্রন্থী যে দৃঢ়নিবদ্ধ 
থাকে, তাহা অনুমান করা কঠিন। প্রজাকুলের সুখ ছুঃখের বীজ তন্মধ্যে ধীরে ধীরে 
অস্ক'রিত হইতে থাকে । ধাহাদিগের হস্তে সেই বীজের লালন ভার অর্পিত থাকে, তাহারা 

তিন্ন অপরে কেহ তাহ। দেখিতে পায় না; অপর কেহ তাহ! জানিতে পারে ন। আজি 

মিবারের হুর্ভাগ্যবশতঃ রাণার বিশাল অন্তঃপুরের এক পার্শস্থ একটা নিভৃত বক্ষামধ্যে 

অভাগিনী কৃষ্ণকুমারীর অদৃষ্টলিখন লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। প্রথমে পুরুষদ্বারা সেই 
লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় করাইবার আয়োজন হইল! শিশোঁদীয়কুলের মহারাজ 
দৌলত সিংহ * নামে জনৈক সামন্ত সেই অন্তঃপুর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাণার 
পরম আত্মীয়; সকলের এঁকমত্যক্রমে তিনিই সর্বপ্রথম নির্বাচিত হইলেন। সরলা 

কুষ্ণকুমারীর হৃদয়'শোণিতে উদয়পুরের সম্মানরক্ষা করিৰাঁর জন্ত সর্ধাগ্রে তিনিই 

অন্থুরদ্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি সেই কঠোর প্রস্তাব শ্রবণ করিবাঁমাত্র ভয়) বিস্ময় ও 

স্বণায় অভিভূত হুইয়া চীৎকার করিয়! বলিয়া উঠিলেন “যে রসন! হইতে এবূপ কঠোর 
বাক্য নির্গত হইয়াছে, তাহাতে শতধিকৃ। মহারাজ! আমার এরপ বাক্যের দ্বারা 
রাঈতক্তির কিছুমাত্র হাস হইবে না) কিন্তু এরূপ পৈশাচিক অনুষ্ঠানের দ্বারা যদি 

রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিতে হয়) তবে সেই রাজভক্তি রসাতলে যাউক।” 

মহারাজা দৌলত সিংহ ছুরিকা লইতে অসন্মত হইলে মহারাজ যৌয়ান দাসের প্রতি 
সেই নৃশংস কার্যের ভার সমর্পিত হইল। ঘযৌয়ান দাস, ভীমসিংহের স্বীয় পিতার 
অন্যতমা উপ-গত্থীর গর্ভে সমুদ্ুত। বেস্টাগর্জজাত বলিয়া হউক, অথবা অগ্ কোন 
কারণবশতঃ হউক, তাহার হৃদয় ম্বভাঁবতঃ কঠিন। দেই কঠোর প্রস্তাব শ্রবণ করিয়। 

তাহার সেই কঠিন হৃদয় মুহূর্তের জন্যও কম্পিত হইল না! তিনি সহান্তবদনে মেই 
লোমহর্ষণ হ্বায়স্তত্তন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন! কিন্তু যখন সেই লাবণ্যবতীর স্বর্গীয় 

সৌনধ্য তাহার নয়নপথে পতিত হইল) যখন সেই সরলতাময়ী ফুল্লারবিন্দনিদিত 

মুখমণ্ডল ঈষৎ নত করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তখন যৌয়ানদাসের 75057117585 559485 87878582875 
* মহাত্। টড সাহেব বলেন « আমি দৌলতসিংহকে তাল করিয়া জানিতাম।--তিনি একজন সরল ও 

সংবভাবসম্পন্ন বস্তি ।” 



মিবার। 

র্বাঙ্গ ণিহরিত হইল, তাহার হস্ত হইতে শাণিত ছুরিক খসিয়া পড়িল! শোকে, 
ছ:খে, আত্মঘ্রোহিতায় নিপীড়িত হইয়া তিনি নিতান্ত দীনভাবে সেই গৃহ হইতে শ্রস্থা 
করিলেন। ক্রমে সেই পৈশাচিক চন্্রান্ত অন্তঃপুরের চারিদিকে প্রকাশিত হইয়! পড়িল, 

ক্রমে তাহা রাজমহিষীর কর্ণের হইল । এই হ্বায়বিদারক ছুরভিসন্ধির বিবরণ 
শ্রবণ করিবামাত্র রাজ্ী নিদারুণ শোকে) ছুঃখে ও নৈরাশ্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া 
“হায়, কি হুইল" বলিয়া মৃচ্ছিতি হইয়া পড়িলেন। সহচরীদিগ্রের গুশ্রষায় তাঁহার 
ুচ্ছ! অপনোদিত হইল বটে) কিন্তু তিনি একবারে শৌকোন্নতা। হইয়া উঠিলেন। 
ভূমিশয্যা ত্যাগ পূর্বক উ্িত হইয়াই “হা! কৃষ্ণা, হ! কৃষ্ণ” প্রভৃতি হৃদয় বিদারক 

চীৎকার সহকারে আপনার প্রাণননদিনীকে হদয়ে লুক্কায়িত করিতে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন; এবং সেই নৃশংম ঘাতুকদিগকে শতসহত্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; 
কখন তাহাদিগকে কঠোর বাক্যে গালি দিলেন, কখন তাহাদিগের চরণতলে পতিত 

হইয়া! আপনার প্রাণকুমারীর প্রাণভিক্ষা চাহিলেন, আবার কখন বা তাহাকে লইয় 
সদভে গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি .কোথাঁয় প্রস্থান করিবেন,_-কোথায় 

বা আশ্রয় পাইবেন,_কি উপায়েই বা কৃষ্চকুমারীর প্রাণরক্ষা। করিতে পারিবেন? 
মহারাণ। ভীমপিংহ্ যে, কৃষ্ণার অমূল্য জীবন উতৎসর্দ করিতে আদেশ করিয়াছেন; 
তবে মহ্ষী কি প্রকারে আজি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন? 

1 জীবনের জীবন ্বরূপিনী ছুহিতার জীবন রক্ষায় অবশেষে ক্লাজী হতাশ হইলেন, 
নৈরাশ্যের হদয়তেদী চীৎকারে অন্তঃপুর প্রতি্বনিত হইতে লাগিল । আবালবৃদ্ধবনিতা 
সকলেই শিরে করাঘাত করিয়! রোদন করিতে লাগিল । কিন্তু কিছুতেই কিছু 
হইল না) আজি বিধাতার কঠোর লিখনাহগদারে অভাগিনী কৃষ্চকুমারীর কালপূর্ণ 
হইবে। আঙ্গি তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহ! বলিয়া কি 
তাহার স্বীয় প্রাণবাষু কঠোর ছুরিকার আঘাতে বহিষ্ঠত হইবে? তাহা বলিয়া কি 
মেই স্থুকোমল ফুল শতদল লোহান্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন হইবে? কখনই নহে; যে লোহান্ত্রের 
আঘাতে কঠোর পাধাণও শতধা! বিদীর্ণ হইয়! যায়, তাহা আদ্ধি স্থকোমল রমণীহৃদয় 

বিদ্ধ করিতে হারি মানিল। আজি সেই স্বর্গীয় জীবনদীপ নির্বাণ করিবার জন্য 
গরলের আবশ্যক হইল । একজন রমণী সেই গরল প্রস্বত করিয়। রাঁণার নামে 

কঞ্চকুমারীর হস্তে অর্পণ করিল। স্ুকুমারী সরল! কৃষ্ণা ধীরভাখে অকম্পিত হস্তে 
সেই বিষপান্র গ্রহণ করিলেন) তাহার মস্তকের একগাছি কেশমাত্রও কম্পিত হইল 
না) তিনি একটামাত্রও দীর্ঘনিশ্বাম ত্যাগ করিলেন না। ঈশ্বরের নিকট পিতার দীর্ঘ 

জীবন ও শ্তরীবৃদ্ধির কামনা করিয়া তিনি অবিকৃত হৃদয়ে সেই পাত্রস্থ বিষ পান করিয়। 
ফেলিলেন! তাহার জননী ঘোরতর শোকোনত্ত হইয়া প্রকৃত উন্মাদিনীর স্তায় রাণার প্রতি 
শতসহত্্র অভিশাপ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং নিদারুণ শোক, ছুঃখ ও অভিমানে 

বারবার মৃচ্ছিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সরলা সুকুমারী কৃষ্ণার আকর্ণবিশ্ান্ত 

নলিন নয়নে বিন্দমাত্রও অশ্র *দেখিতে পাঁওয়! গেল নাঁ! তিনি বনাঞ্চলে জননীর 
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 অশ্রবারি মোচন করিয়া! ধীরনস্রভাবে কহিলেন) “মা! তুমি কেন কাদিতেছ? 
. পআঘি মানবজীবনের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতেছি, তবে তুমি কেনশোক করিতেছ ? 

“আমি মরিতে ভয় থাই না। কেনই বাঁভয় খাইব? আমি কি তোমার গর্ভে জন্ম 
“গ্রহণ করি নাই? আমি কি তোমার ছুহিতা নই? 'তবে আমি মৃত্যুকে কেন ভয় 
'্থাইব? মা! যখন আমি রাজপুতকুলে রমণী হইয়া জগ্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখন 
“আষি নিশ্চয়ই জানি যে, একদিন অপঘাত মৃত্যু ভোগ করিতে হইবেই হইবে; একদিন 

“এজীবন উৎসর্ণ করিতে হইবে। অভাগিনী রাজ্পুতরমণী যে মুহূর্তে মাতৃগর্ড 
“হইতে পতিত হয়, সেই মুহূর্তেই তাহার মরণ * নিশ্চয়) তবে যে আমি এতদিন 
“বাচিয়াছি, তজ্জন্য আমার পিতাঠাকুরকে শতধন্যবাদ প্রদান করিতেছি 1১; 

জীবননাশক হলাহল আজি কৃষ্ণকুমারীর প্রাণনাশে অক্ষম হইল। ততখাঁনি বিষগাঁন 

করিলেও তীহাঁর কিছুই হইল না | সুতরাং অচিরে আর একপাত্র গরল প্রস্তত 
হইল । কৃষ্ণা তাহাও অল্লানবদনে পান করিলেন! ক্বিস্ত তাহাতেও কিছুমাত্র ফলে।দর় 

হইল না । পরিশেষে যেন মানবী সহিষ্ণতার চরমসীম পর্য্স্ত পরীক্ষা করিবার জন্য 
তৃতীয়বার বিষ প্রস্তত করা হইল! স্থকুমারী কৃষ্ণা পুনরায় তৃতীয়বাঁরও অধিকৃত বদনে 
পান করিলেন; তাঁহার হস্ত মুহূর্তের জন্যও কম্পিত হইল না; তাঁহার বিশাল 

নয়নপ্রান্তে সামান্য অশ্রুবিন্দও দেখিতে পাঁওয়া গেল না। কিন্তু প্রকৃতি সতী নেই 

নৃশংস পাষগুদিগের পৈশাচিক অভিপ্রায় সাঁধনের সহায়তা করিলেন ন1। তৃতীয়বারের 
উদ্যমও ব্যর্থ হইল দেখিয়া সকলেই চমংক্কৃত হইল। সকলেরই মনে এরূপ ধারণ 
হুইল, বুঝি যে মোহিনী মায়া বীরবর বাপ্লারাওলের জীবন রক্ষা করিয়াছিল, আজি 

তাহা ক্বষ্চকুমারীর দেহে সংক্রামিত হুইয়াছে। ভাবিয়! চিন্তিয়। কেহ কিছুই স্থির 
করিতে পারিল না। কিন্তু সেই রক্তপিপাস্থ নারকীদ্বয় আমির ও অজিত কিছুতেই 
নিরস্ত হইলন1।| যতক্ষণ না তাঁহাদিগের পৈশাচিক উদ্দেশ্ট সাধিত হইল; যতঞ্ষণ 

না তাহাদের পাশবী ম্ব৫থপরত।র তৃপ্তিবিধান করিবার জন্ত সরল] বালিক1 অনন্ত শয়নে 
শয়ন করিলেন, ততক্ষণ তাহারা কিছুতেই শান্তি সম্ঠোগ করিতে পারিল ন1। বারবার 
তিনবাঁর পরাজয়ের পর তাহাদের নৃশংসতা! যেন কঠোরতম হুইয়! উঠিল। পরিশেষে 
অহিফেন ও কুমস্থমরস একত্রে মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার অত্যুৎ্কট হলাহল প্রস্বত 

হইল। কৃষ্ণকুমারী বুঝিলেন, এই শেষবার, এইবার তাহার জীবন অনস্তকাঁলের 
জন্য দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িবে; এইবার তাহাকে ভবধাম হইতে বিদায় গ্রহণ 

করিতে হইরে। শাস্ত ও ঈষং হান্তবিকাশে তাহার বিশ্বাধর অল্প কম্পিত হইল) 
গোলাপনিন্দিত গণুস্থল ঈষং উৎফুল্ল হইয়। উঠিল। তিনি ঈশ্বরলমীপে মৃত্যু প্রার্থনা] 
করিয়। হাসিতে হাদিতে সেই বিকট বিষ পাঁন করিলেন। নৃশংস পাষণ্ড ও পিশাঁচগণের 
নিষ্ঠ র ছুরভিসন্ধি সাধিত হইল! স্থুবর্ণ প্রতিমার বিসর্জন হইল! হতভাগ্য ভীমসিংহের 
সৌভাগ্য-নাট্যত্মে গভীর যবনিকা পাতিত হইল! কৃষ্ণকুমারী নিদ্রিত হইলেন ! 

* এস্লে রাজপুতদিগের শিশুহত্যারপ জধন্য আচার নির্দিষ্ট হ্হী়াছে। 



ঘিবার। 

সেই মহানিদ্রা আর অপগত হইল না। কৃষ্ণা আর জাগিলেন না। সেই যে অন্ত 
শয়নে অনন্ত নিদ্রার আবেশভরে তাহার ভ্রমরনিন্দিত নয়নহবয় নিমীলিত হইল, তাঁহার 
আর উন্মীলন হইল ন1। কৃষ্ণা আর উঠিলেন না । নৃশংসের--পাঁষণ্ডের-_নারকীর পৈশাচিক 
দুরাচরণে উল্লাসময় যৌবনের প্রারষটুকালেই তিনি এপাঁপ জগৎসংসার ত্যাগ করিয়া অমরধামে 
যাত্রা! করিলেন। রাজস্থানের ফুল্লনলিনী অকাগে বৃস্তচ্যুত হইয়া অনস্ত কালসাগরে 
পড়িয়া গেল; ভারতেয় একটা শাস্তোজ্জল তারকা চিরকালের জন্য থসিয়! পড়িল! 

কৃষ্ণার অভাগিনী জননী প্রাণপ্রতিম। ছুহিতাঁর শোঁকানলে তন্ ত্যাগ করিয়া এ 

ন্ত্রণাময় জগৎসংসাঁর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে দিন সেই অমূল্য কন্ঠারত্ব অন্কচ্যুত 
হুইয়! পড়িয়া গেল) সেই দিন তিনি জীবনের সকল আশীভরসায় জলাঞ্জলি দিলেন, সকল 
গ্রকার স্বথস্বাচ্ছন্দ্য পরিবর্জন করিলেন এবং পানাহার ত্যাগ করিয়। নির্জনগৃহে কেবল 

শোক করিতে লাগিলেন। এইরূপ কঠোর প্রায়ৌপবেশনে অল্প দিনের মধ্যেই তাহার 
প্রাণবাযু নিঃশেষ হুইয়া গেল) অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এই পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ 

করিয়া প্রাণনন্দিনীর সহিত অনন্ত স্থখের ধ।মে মিলিত হইলেন ! 
কথিত আছে, ছুরাচার অজিতদিংহই এই অনর্থের মূল কাঁরণ। সেই পাপিষ্ঠই পাঠান 

আমির থাকে উক্তর্ূপ গাশব প্রস্তাব করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। আমির খাঁর 

হৃদয় পাষাণবত কঠোর বটে, কিন্ত সেই লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় শেষ হইলে যথন 
সমস্ত বৃভাত্ত তাহার শ্রবণপথে প্রবেশ করিল, তখন সে সেই ম্বদেশদ্রোহী পাষওড 
অজিতকে শতসহশ্র ধিক্কার দিয়া কঠোরম্বরে বলিল “বিশ্বাসঘাতক ! ইহা কি রাজপুতের 
উচিত কার্ধ্য হইয়াছে? যাও, তুমি আমার সন্মুখ হইতে দুর হয়! যাও) আমি তোমার 
মুখাবলোকন করিতে চাহি নাঁ।” কিন্তু বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ড অজিতকে আপনার 
রাজনৈতিক প্রতিদ্ন্দীর নিকট তদপেক্ষা কঠোরতর তিরস্কার সহ করিতে হইয়াছিল ।__- 

সেই রাঙ্জনৈতিক প্রতিদ্ন্বী__শক্তাঁবৎ সর্দার সংগ্রামসিংহ। জংগ্রাম যেরূপ বীর, সেইরূপ 
তেজস্বী ও ন্তাঁয়পর ছিলেন) সত্যপথে বিচরণ করিতে হইলে তিনি আপনার রাজার 
ভ্রকুটিও গ্রাহ করিতেন ন1) প্রচণ্ড শত্রর শাণিত ক্লপাণের দিকেও দৃক্পাত করিতেন 
না। সেই লোমহর্ষণ বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় হইলে চারি দিবস পরে তিনি 
রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন এবং উপযুক্ত শিষ্টাচার দ্বারা আপনার আগমন বৃত্তাত্ত বিদিত 

ন| করিয়াই তীব্রবেগে রাণার সুন্থুখে আগমন পূর্বক অতি কঠোর স্বরে বলিতে 

লাগিলেন “হা! কাপুরুষ ! স্থবিমল শিশোদীয়কুলের পবিভ্র মস্তকে কে ধূলি প্রক্ষেপ করিল? 

যে শিশোদীয়কুলের পবিত্র শোণিত শতসহন্র বৎসর ধরিয়! অগ্রতিহত তাবে চলিয়। আসিল, 

তাহা কে দুধিত করিয়! দিল? সরলা কৃষণাকে বিন দৌষে সংহার করাতে আজি শিশোদীয়- 
কুল যেঘোর পাপে লিপ্ত হইল, সেই পাঁপনিবন্ধন ইহা নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে; 
আর কেহই ইহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আজি মিবারের ইতিবৃত্বে__বীরব্র 
বায্লারাওলের পবিত্র কুলে যে গভীর ফলম্ককালিমা অস্কিত হইল, তাহ! কেহই মোচন 
করিতে পারিবে না। আর কোন শিশোদীয়ই মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবে না। 
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ছয়! বিধাতা হষত্রিয়কুলকে নির্মল করিতে দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন) আজি তাহার 
কঠোর বিধানানুসারে ক্ষত্রিয়ের অধঃপতন অদূরবর্তী। বাগ্পারাওলের বংশও বিলুপ্ত 
হুইল ।% তেজম্বী সংগ্রামসিংহের এই. কঠোর, বচন রাজসভাকে কম্পিত করিল। 
লজ্জা, শোক ও বিষাঁদভরে রাশ! ভীমসিংহ করপুটে স্বীর বদন লুক্কায়িত করিয়া তি 
অশ্রন্ধল বিসঙ্জন করিতে লাগিলেন । 

তঃপর তিনি পাষণ্ড অজিতের দিকে মুখ ফিরাইয়! বন্্গন্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন 
“রে শিশোদীয়কুলের কলঙ্ক! রে. রাজপুতশৌণিতের অযোগ্য নর ! তুই যেমন 
আমাদিগকে কলম্ককালিমায় দূষিত করিয়াছিল; সেইরূপ তোর শিরে ধূলিরাঁশি পতিত 

হউক । মেন তোকে নিঃসন্তান হইয়া মরিতে হয়, যেন তোর পাপ নাম তোর পাপ 
জীবনের সহিত হইলোক হইতে অন্তরিত হয়। এ সর্ধনাশকর ক্ষিপ্রহত্ততা কিসের 

জন্ত ! পাঠান কি রাজধানী দলিত 'করিয়াছিল ? অস্তঃপুরের পবিভ্রত। নষ্ট করিতে 

চেষ্টা করিয়াছিল? ভাল, যদিও €স করিত, তাহা হইলে কি তোমার পিতৃপুরুষদিগের 

ন্যায়, প্রকৃত রাঁজপুতের ন্যায় প্রীণ উৎসর্গ করিতে পারিতে ন।? এইক্সপ আচরণ দ্বারা 

কি তাহারা যশোগৌরব অর্জন করিয়া গিয়াছেন? এইরূপেই কি আমাদিগের বংশ 
জগতে বিখ্যাত হইয়াছে? এইরূপেই কি তাহারা নরপতিকুলের বিক্রম প্রতিরোধ 
করিতেন? তুমি চিতোরের খকের * কথ তুলিয়! গিয়াছ ? কিন্ত আমি কাহাঁকে সম্বোধন 

করিতেছি 1-__ ইহার! কি রাজপুত নহে? যদি তোমাদের মহিলাগণের সম্মান মর্যাদা 

বিপন্ন হইত, যদ্দি তোমরা তাহাদিগকে সংহার করিয়া উন্মুক্ত কপাণহস্তে শক্রকুলের 

সম্মুখীন হইতে পাঁরিতে, তাহ! হইলে তোমাদের নাম সকলের চিরস্মরণীয় হইয়া! থাঁকিত 
তাহা হইলে সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর বাগ্লারাওলের বংশকে অনস্ত বিনাশ হইতে রক্ষা 

করিতেন। কিস্ত এই জঘন্ত কাপুরুষোচিত কার্য করিয়াঁও বাচিতে হইবে 1--ধিক! 

আশঙ্কিত বিপদের আক্রমণ কাল পর্যযস্তও তুমি অপেক্ষা কর নাই! ভীরুতা! ও কাপুরুষত। 

তোমাকে রাজপুতোচিত সমস্ত গু হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, নতুব1 তুমি প্রীজির 1 শোণিত 
পাতিত করিবে কেন? এবং যদ্যপি প্রতারণার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে ঘ্বণ! বোধ 

না! করিতে, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষ। অন্ত কোন সামান্ত বলি উৎসর্গ করিতে পারিতে! 
কিন্তু এ বিপুল রাজপুত কুলের অনন্ত বিনাশ নিকটবর্ভী হইতেছে !” 

বিশ্বাঘঘাতক রাজদ্রোহী অঙ্জিত তেজন্বী সংগ্রামসিংহের উক্ত কঠোর তির্কারের 

উত্তর দান করিতে সাহসী হইল না । সাহুদী সংগ্রামসিংহ অনেক দিন মানবলীল সম্বরণ 

করিয়াছেন; কিন্ত তিনি মিবারের ভবিষ্য ভাগ্যগণনের দিকে চাহিয়া যে অমূল্যবাক্য উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন, তাহ যথার্থ ফলবান্ হইয়াছে। রাণার পুত্রকন্তায় যে পঁচানবব,ইটা সন্তান 
গ্রহ্ত ইয়াছিন, একমাত্র রুষ্ণার সোদর ভ্রাতা ভিন আর মকলেই তেজন্বী সংগ্রামসিংহের 

: ঈ চিতোর-ধ্বংসকে রাজপুতগণ শক নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই শকের সহিত ইংরাদি 
+8৪৫৮ এর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া বায়। 

1 রাখার সম্মহচক উপনাম । 



মিষার। 

দেই ভবিষ্যবচন পূরণ করিবার জন্য ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে) । এ্রতঙতিক 
কুষ্ণার অপর হুইটী ভগিনী জীবিতা৷ ছিলেন। তীঁহাদের মধ্যে একঝন যশনীর, | টপ 
ঘন বিকানীরের রাজকুমারের হস্তে অর্পিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের গর্ভে থে 
কয়েকটা পুজ সভভৃত হইয়াছিল, &ভারতের চিরস্তন প্রথার অস্সারে তার্ারা মাতামহের 
সিংহাসনে স্থান পায় নাই। রাণার মেই পঞ্চোনশত স্তানের মধ্যে অবশিষ্ট পুজ্রের নাম 
যুবনসিংহ *। সেই ঘুবনসিংহই রাণা ভীমসিংহের বার্ধক্যের অবলম্বন, তীঁহাঁর নয়নের 

জ্যোতিঃ) তাহার দগ্ধধদয়মরর শান্ত ছায়াকুঞজ। সেই যুবনসিংহের মুখাবলোকন করিয়া তিনি 
সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা ভূলিয়াছিলেন ) মনে ছিল তিনি পুত্রবান্ হইয়৷ বিপুল গিছেলাট 
কুলের নাম রক্ষা করিবেন, তাহার পিভুলোকদিগকে জলগণ্ষ প্রদান করিবেন) ক 
ুর্ভাগ্যবশত; যুবনসিংহ পুত্রসন্তান লাভ করিতে পারেন নাঁই। | 

স্বদেশের দারুণ ছুরবস্থা। দর্শনে নিতান্ত মর্পীড়িত হইয়! বীর সংগ্রামসিংহ শ্বদেশ- 

দ্রোহী কাপুরুষ অজিতের প্রতি যে অভিশাপ দান করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ফলবান 
হইয়াছিল। সেই শোচনীয় ছুর্ঘটনার পর এক মাঁস অতীত হইতে না হইতেই তাঁহার 
প্রাণপ্রতিম! বণিতা এবং হৃদয়ের আননাম্বরূপ পুক্রদ্বয় কালমুখে পতিত হইল। তাহার 

ংসারিক সুখের বন্ধন ছিন্ন হইয়। গেল; হৃদয়ের অমৃত প্রবণ শু হইয়! দগ্ধ চিতাকুণ্ডে 
পরিণত হইল। আর উপায় নাই, অবলম্বন নাই, সংসারের প্রতি মায়ামমতা! নাই। 
পাঁশবী স্বার্থপরতার ক্রীতদাস অজিত আজি সংসার-বিরাগী উদাসীন । আজি বার্ধক্যের 

ঙ্কীর্ণ সীমায় পদার্পণ করিয়া তিনি আত্মান্বেষণে ও আত্মপাপমোচনে ততৎপর। যে কুটিল 
কটাক্ষে কপটতা দিবারাত্তি প্রচ্ছন্ন থাকিত, আঞ্ি তাহা! সারল্যময় ; যে পাঁপরসনাক় 
অনুদিন পরনিন্দা, পরগ্রানি, পরদ্বেষের পাপমন্ত্র বিরাজ 'করিত, আজি তাহা কেবল 
রামগ্ণগানে নিরত; এবং যে হস্ত সেই সকল পাপাভিসন্ধির সাধনে সহায়তা করিত, 

তাহ কেবল এখন পবিত্র হরিনীমমাল! গণনা করিতেছে । কিস্তু তাহার হৃদয় আজিও 

পবিত্র হইতে পারে নাই । যে হৃদয় একদা হিংসা, দ্বেষ স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার 

অন্ধতম নরককৃপ স্বরূপ ছিল, আজি তাহা সেই নারকীভাব হইতে এখনও মুক্তিলাত 
করিতে পারে নাই তিনি আত্মকৃত পাপরাশির ক্ষালনার্থে মন্দিরে মন্দিরে পরিভ্রমণ 
ও কঠোর তপশ্চরণ করিয়া দীনদরিদ্র ও নিরন্ন ব্যক্কিদ্িগকে ধনরত্ব দাঁন করিতে 

+* মহাত্মা টড্ সাহেব বজেন) “ঘুবনসিংহ বিহৃচিকা রোগাক্রান্ত হইর মৃতকল হইয়াছিজেন 7 
আশ্চর্যের বিষয় উদয়পুরে তিনিই সর্বপ্রথম উক্তরোগে আক্রান্ত হয়েন। যে সময়ে রাজকুমারের-পীড়ার 
প্াহর্ভাব পরিলক্ষিত হয়, দে মময়ে আমি ভাহার শব পার্্ে উপবিষ্ট । কিম্নকাল নিদ্রার পর 
তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া! আনন্দোৎফুল্প নয়নে আমার দিকে চাহিয়! যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
আমি এজীবনে তাহা কখনই ভুলিতে পারিব না।” যুবনসিু সেই কঠোর রোগের করাল গ্রাস হইতে 
মুক্ত পাইলে তাহার কাধ্যাধ্যক্ষ প্ীজি মেহৃত। সেই ভীবণ কবলে পতিত হয়েন। সে গ্রাস হইতে আন্ধ 

াহাকে উঠিতে হয় নাই। প্রীজি মেহত। হড়ন্ত্ররচনায় বিশেষ পাঁরদশাঁ ছিলেন ) বলিতে গেলে তিনি 
অন্বজির বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়েন। টড, সাহেৰ বলেন “এরূপ চরিত্রের লোক মিবার হইতে বিন 

না উচ্ছির হইবে, ততদিন দেশের মঙ্গলের কোন সন্ভাবন| নাই।” 
্ | ৬৯. 



রাজস্থাম । 

- লাগিলেন বটে) কিন্তু সেই পাঁশবী ছুরাকাজ্ষাকে হান্ন হইতে চুর করিতে পারিলেন 
না। এক্ষণে আর তীঁহার কথার আবশ্যক নাই; আইন, আমরা সংগ্রামের সহিত 

একবাক্যে বলি) “তাহার শিরে ধুলিরাশি পতিত হউক 1” ছুরাচার আজিত পাপ 

মোহে বিষুঢ় হইয়া যে সকল ঘোরতর পাগাচরণ করিয়াছে, তাহা হইতে মুক্কিলাঁভ কর! 

কঠিন। অকারণে সরলা! স্বকুমারী কৃষণর প্রাণনাশ করাতে তাহার-যে পাঁপকলঙ্ক কালিম। 
সঞ্চিত হইয়াছে, গঙ্গার সমন্ড সলিলরাশি ঢালিলেও কেহ তাহা কখনও ধৌত কগিতে 
গারিবে না। 

পূর্বোক্ত ঘটন। নিচয়ের পর অনিতের হতীর্থ পাষণ্ড আমির খা ভারতের সমগ্র 

রাজন্যসমিতির সহিত “মৈত্রী ও একতাস্থত্রে” আবদ্ধ হইল। সে ঘে সমস্ত ঘোরতর 

পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিল) অস্তিমজীবনে দানধ্যান ও হিতচিবীর্য! প্রভৃতি সৎকর্ে 
থাঁকিলেও ষেই গভীর পাঁপরাশি মোচন করিতে সক্ষম হয় নাই। আমির দস্থ্যুতা ও পরশ্ব- 
নুঠনের সাহায্যে পাশবী স্থার্থপরতার যেরূপে পরিতুষ্টি ফাধন করিতেছিল, তাহাতেই 
তাহার নাম লোকের দ্বণাও অভিশাপের বিষয়ীতৃত হইয়াছিল) কিন্তু তাহার উপর যখন 

আবার বিশ্বাসঘাতকতা সংযুক্ত হইল, তখন আঁমির খার নাম যে অতি পাষও ও পিশাচদ্দিগের 
আদর্শস্থল হইয়। রহিল, তাহ! সহজেই অনুমান কর। যাইতে পারে। কিন্ত সেই বিশ্বীসথাত- 

কতা তাহাকে সৌভাগ্যের য়ে উচ্চ শৃঙ্গে আরোপিত করিয়াছিল, অসির সাহায্যে সে স্বয়ং 
তছুপরি কখনও উঠিতে পারিত না। হায়! এ জগৎসংসার স্বার্থপরতা ও বিশ্বীপ- 
ঘান্তকতারই সাধনভূমি ; নতুবা! পাপাচারী পাষগুদিগেরই শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে কেন? 
কিন্তু বিশ্বক্পঘাতকতার মূলীভূত কারণ কে? কে তাহার স্বেই গ্রচণড স্বার্থপরতা-বহিতে 
ইন্ধন প্রদান করিয়া তাহাকে সেই বিশ্বাসঘাতকাচরণ করিতে সহায়তা করিয়াছিল ?__ 
আমির খা স্বভাবতঃ ত্রুর, স্বার্থপর ও বিশ্বাসঘাতক বটে; কিন্ত ব্রিটিষ গবর্ণমেন্ট শ্বার্থ- 

সাধনে তৎপর হইয়! যি তাহাকে প্রলোভন ন1 দেখাইতেনন, তাহ। হইলে আমির খ! সেরূপ 
বিশ্বাঘাতকত!। আচরণ করিত কি না! সন্দেহ । আমির খা], ছলকারের বিদেশীয় প্রসিদ্ধ 

সামস্ত্রণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া বিপুল সম্পত্তি ভোগ করিতেছিল; 

কিন্তু ব্রিটিষ গবর্ণমেন্ট “সুহাস্তেদ” নীতি অবলম্বন করিয়। তাহার নিকট প্রস্তাব করিলেন 

যে, যদি তিনি মহারাষ্ীয়দিগের সহিত সকল সন্বন্ধ ত্যাগ এবং আপন অধিগত নৈন্য- 

দিগকে নিরস্ত্র করিতে পারেন, তাহ] হইলে তাঁহারা তাহাকে. আরও বিপুল সম্পত্তি ও 

ক্ষমতা অর্পণ করিবেন এবং তিনি হুলকারের অধীনে যে সমস্ত জনপদ জাইগির স্বরূপ ভোগ 
করিতেছিলেন; তৎসমস্তই স্বাধীনভাবে অধিকার করিতে পারিবেন। অনেক চিন্তার পর 

আমির খা! তাহাতে মন্মত হইল এবং ভারতের তদানীত্তন শাসনকর্তা লর্ড হেষ্টিংসের নিকট 
হইত আপন প্রতুর রাজ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইল। তখন আমির খা! শিরোঞ, 
টক্ক, রামপুর ও নিমৰেহৈরা! প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জনপদের আধিপত্যে অধিক হইয়া ত্রিটিষসিংহের 
আশ্রয়চ্ছায়াতলে নবাব আমির খ। নামে একজন সামন্ত রাজারূপে আসন গ্রহণ করিলেন। 

পাঠান নিংহ আমির খাঁকে মহারাষথীয় রাজের পক্ষ হতে উক্তন্ূপে ভিন্ন করিয়া! ব্রিটিথ 



মিবার। 088৬. 

কেশরী রাঅপুতানার দগ্ধ ফবদয়ে শাস্তিবারি সেচন করিতৈ সক্ষম হাছন হা [ও 

ইহাকে ভারতের একটা মঙ্গল বলিয়া গণনা করা উচিত। রঃ 
কপটার কাপট্যে ও গাহগুদিগের ভীষণ: অত্যাচারে রাজস্থানের নন্দনকাঁনন সদৃশ 

মিবারতূমির ে শোচনীয় দুরবস্থা সংঘটিত' হইল, তাহা চিন্তা করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ 
হইয় যায়। কিন্তু তাহাতেও হতভাগিনী'মিবারভূমি নিষ্কৃতি পাইল না'ঁ। অত্যাচারের 
উপর অত্যাচারের প্রচণ্ড প্রগীড়নে মিবারের সর্বাঙ্গে যে অসংখ্য ক্ষত সমুদ্ভুত হইয়াছিল, 

তাহার উপর আবার তাহাকে ছুইটা কঠোর আঘাত সহ করিতে হইল । সে আঘাতে 

মিবারের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেল; হাদ্যমরী মিবারভূমি শোকোদ্দীপক মরুশুশানে পরিণত 
হইয়া পড়িল। সেই শোচনীয় অবস্থায় মিবার দীর্ঘকাল ধরিয়া পতিত রহিল। পরিশেষে 
ইংরাজ গবর্ণমেন্ট রাণার সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্বক তাহার রাজ্যের সেই দগ্ধহদয়ে 
শীস্তিবারি সেচন করিয়। তাঁহাকে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিতে পারিলেন। 

ুষ্টশকের ১৮০৬ অবের বদন্তকালে ইংরাজ দূত. মিবাররূপ শ্বশানভূমে প্রবেশ 
করিলেন। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, মিবারের শোচনীয় ছ্রবস্থাচিত্র 

তাহার নয়নদর্পণে তত প্রতিফলিত হইতে লাগিল। যে মিবাঁর এককালে রাজস্থানের 

নন্দনকাঁনন বলিয়| প্রথিত ছিল) যাহার ক্ষেত্রসমূহে নানাপ্রকার শস্যের নয়নন্নিপ্ধকর 

হরিদ্বশা নিরন্তর তরঙ্গায়িত হইত, যাহার নগর, গ্রাম ও পল্লীদকলের গৃহে গৃহে বিমল 

হাস্যজ্যোতিঃ দিবারাত্র বিশ্ব,রিত হইত, আজি তাহার চতুর্দিকে অসংখ্য ভগস্তপ ও 

ভক্মাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। যে দিকে পয্নন নিক্ষেপ করা যায়, 
সেই দিকেই প্রকৃতির হৃদয়ভেদী শোচনীয় বিষাদমূর্তি নয়নগোচর হইয়া থাকে। কোথায় 
ছুই চারিটা পরী একবারে স্তুপীক্কৃত ভন্মে পরিণত, কোথায় এক একটা নগর সম্পূর্ণ 
পরিত্যক্ত ;-_গৃহে গৃহস্থ নাই, বিপণীতে পণাবিক্রেত|৷ নাই, ক্ষেত্রে কৃষক নাই--শস্য 
নাই। সমস্তই জনশৃন্ত-_পরিত্যনক্ত_শোকোদ্দীপক ! পাষণ্ড মহারাষ্থ্ীয়গণ যেস্থলে একবার 

সন্নিবিষ্ট হইত, সেম্লের আর দুর্দশার সীমাপরিসীমা থাঁকিত না এবং অষ্টপ্রহরের মধ্যেই 

অতিশোঁভনীয় ক্ষেত্রেও বিষাদময় শ্বশানে পরিণত হইত! পরের সর্বনাশসাধন এবং 
নগর-গ্রাম লুষ্ঠন ও উৎসাদন কর! ছুরাচার মাহাঁট্রাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্্ম। তাহার] 

যেখানে একবার গিয়াছে, সেইখানেই এই পাশব ধর্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে । 

সুখের বিষয়, সমস্ত পাষণ্ড ও নরঘাঁতকই পরিশেষে আপনাদিগের কঠোর পাপের উপযুক্ত 

প্রতিফল প্রাপ্ত হুইয়৷ ইহলোঁক হইতে অন্তরিত হইয়াছিল। অন্বজি মিবারের যথাসর্বান্ব 

অপহরণ করিয়াছিলেন বটে) কিন্তু পরিশেষে তিনি তৎসমস্তই প্রতার্পণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। তাহার নৃশংসতা ও স্বার্থপরতা! হইতে মিবাঁরের যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছিল, 
তাহার উপযুক্ত পুরস্কার তিনি আপনিই গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সিদ্ধিয়া হইতেই 
তাহার সৌভাগোর পথ পরিষ্কৃত হয়, তাহাকেই সম্পূর্ণ অমান্য করিয়। তিনি গোয়ালিবে 

আপন স্বাধীনতা একপ্রকার পরিস্থাপন করিলেন। এতন্লিবন্ধন দিষিয়ার বিদ্বেষতাৰ 

শদ্বিরুদ্ধে ধোরতররূপে উদ্রিস্ত হইয়া উঠে। তিনি অহ্জিকে শান্তিদান করিবার জন্য 
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সুবিধা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে একদিন তাহাকে একটা সাদান্য 
তামুমধ্যে শৃঙ্ঘলারদ্ধ করিয়া জলস্ত উত্বান্বার1 তাহার হস্তপদের অন্গুলিসমূহ দগ্ধ করিয়া 
দিলেন এবং তাহার সমস্ত ধনরত্বই আচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। সম্মুখে চক্ষের উপর সমস্ত 
ধনসম্পত্তি অপহৃত হয়, তাহ। অর্থগৃর, অগ্থজি সহ্থ করিত পারিলেন ন1। অঙ্গুথে একথানি 
ছোট বিলাতি. ছুরি ছিল) হতভাগ্য মহারা্্ীয় তাহার আঘাতে আত্মঘাতী হইতে চেষ্টা 
করিল। কিন্ত সে আত্মহননে সক্ষম হইল ন1। ইংরাদ্বদূতের সহ্গামী শল্যচিকিৎসক 
তথায় অচিরে উপস্থিত হইয়া তাহার ক্ষত স্থানটা সীবন করিয়া দিলেন। তদনস্তর 
অম্বজ্ি পঞ্চানন লক্ষ টাকা দিয়! সিন্ধিয়ার করুণ ক্রয় করিতে সক্ষম হইলেন। আর 
একবার মিবারভূমি ভীহার হস্তে সমর্পিত হইল; কিন্তু তাহাকে- অধিকদ্দিন আর তাহা 

ভোগ করিতে হইল না। শোকে, ছুঃখেঃ দারুণ মনোবেদনায় নিরতিশয় নিপীড়িত 

হইয়। হতভাগ্য অন্বজি অল্পদিনের মধ্যেই ইহলোক হুইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
কথিত আছে, তাহার মৃত্যুর পর তর্দীয় অবশিষ্ট ধনসম্পত্তি তাহার প্রাচীন বন্ধু জলিম 

সিংহ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইহা ১৮৪৮ সম্বতের ভীষণ চক্রান্তের অন্যতম সুখময় 
ফল। সেই চক্রান্তের যে সমস্ত বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল, স্থথের বিষয় তাহাকে 

তাহ! ভোগ করিতে হয় নাই *। 

রাণার মন্ত্রী সর্তীদাস সত্তর হাজার টাক1 দিয় যশোবস্ত রাও ভাওয়ের নিকট হইতে 

কমলমীর প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই বিপুল অর্থ পরিশোধ করিবাঁর জন্য সেই জনপদের 
অন্তর্গত ভূমিসম্পত্তিসমূহ অনেকগুলি নূতন নৃতন ব্যক্তিকে প্রদান করিতে লাগিলেন। 

ছুরাচার মির খা! ১৮০৯ খৃষ্টান্ে আপনার প্রচণ্ড সেনাদল লইয়! রাজধানীতে আপতিত হইল 
এবং রাণার নিকট এগার লক্ষ টাকা চাহিয় ভীতি প্রদর্শন পূর্বক বলিল যে, যদি তিনি 

তাহার প্রার্থনা পুরণ না করেন, তাহা হইলে সে ভগবান্ একলিঙ্গদেবের মন্দির ভাঙ্গিয়া 
দিবে। মিবারের যেন্ধপ শোচনীয় দীনদ্বশা সমুপস্থিত, তাহাতে রাণ! উক্ত বিপুল পণ কি 
প্রকারে পরিশোধ করিবেন? কিন্তু না দিলেও নিস্তার নাই । সুতরাং অনেক কষ্টে 

তিনি সর্ববসমেত নয় লক্ষ টাক দিতে স্বীকৃত হইলেন । কিন্তু তাহাও রাগ কিছুতেই 
গ্রহ করিতে পারিলেন না। এতনিংন্ধন পাষণ্ড আমির খা রাণার দুতদিগকে 

যৎপরোনাস্তি অপমান ও উৎপীড়ন করিল। সেই উংপীড়ন প্রতিরোধ করিতে যাওয়াতে 

মন্ত্রী কিষণদাস আহত হইলেন 1। অতঃপর ছুরাচার পাঠান উদয়পুরের গিরিবত্্নিচয়ের 

% নিদ্ধিয়ার শ্বশুর সেই সেমাপতির শিবির হইতে বিফুরিত হইলে স্ধিগন্রের মতে কিছুকালের 
জন্য রাণার মস্তরি্থে অভিষিজ্ঞ হইয়াছিলেন। এতদবসরে তিনি রাজ্যের সমস্ত মৃল্যবান্ কাগজপত্র 
হস্তগত করিয়াছিলেন। 

1 মহামতি টড দানব বলেন, ফিধণদাস সেই সকল সন্কটকালে ভীহার নিকটে সদাসর্বদ1 অবস্থিতি 
»ফ্বজিতেন। রাণার সহিত টডের কথোপকখনকালে কিষণদাসই দ্বিভাবীর কাধ্য করিতেন | যর্দিও 

্ মগের সহিত ভাহার বড়বন্ত্র ছিল, তথাপি তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রভূভজ, ছিলেন । টড সাহেব 
চক্ষে সাহার মৃত্যু দেখিরা ছিলেন । কিষণ দাসের মৃত্যু দেঁখিয়। তাহার্ ও ইংরাজ চিকিৎসকের মনে 



মিকার।, 

মধ্যে বলপুর্বক প্রবেশ করিল। একদিকে তাহার জামাতা পাষও জামসিদ টিরাখিয়| 
গিরিপথ দিয়া প্রবিষ্ট হইল) অপর দিকে জে স্বয়ং দৌবারি পথে আপনার বিজ্গিনী 
মেন! চালিত করিল। তাহাদিগের সেই প্রচণ্ড গতি কেছই রোধ করিতে পারিল না। 
্র্য পাঠানগণ নগরমধ্যে পরবে .করিয়! অবস্থিত রছিল। রাপা তাহাদিগকে দমন 
করিতে পারিলেন না । তাহাকে ঘোরতর অপমানিত করিয়া তাহার! নাগরিকগণের 
প্রতি নানাগ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। কত হততাগোর সর্বস্ব অপহৃত হইল) 
কত শোতনীয় অট্টালিকা ভন্বন্তুপে পরিণত হইল, কত ছূর্ভাগ্যবান রাজপুত চিরস্তন 
সম্মানমর্ধ্যাদ! হইতে বিচত হইয়া অতি দীনদশায় নিপাতিত হইল। ছৃরাচারদিগের 
পৈশাচিক অত্যাচার দিন দিন এত বাড়িতে লাগিল যে, কোন ব্যক্তিই স্ত্ীপু্র পরিবার 

লইয়া সুখে ৰাস করিতে গারিল না) তাঁহাদদিগের উৎপীড়নের ভয়ে কোন মহিলাই 
অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন করিতে পারিত না; কোন ব্যঞ্জিই ভদ্রোর্চিত বেশডূষা 
পরিধান পূর্বক তাহাদিগের সন্ুধ দিয়া যাইতে পারিত না। এমন কি একটা সুদৃশ্য 
উষ্ধীশ বা! অঙ্গরাখ! দেখিলেই পাষগুদিগের অপহরণ করিবার বাসন! জন্মিত! পিশাচ 
গাঠানদ্রিগের দেই ভীষণ অত্যাচারের নিদর্শন আজিও উদয়পুরের ভগ্মাবশেষ-রাঁশির 
মধ্যে দেখিতে পাওয়! যায়। আজিও প্রতি মতী সেই ভগ্নাবশেষ-রাশির মধ্য হইতে 
করুণ রোলে পাষও পাঠানদিগের গাশব অত্যাচারের কাহিনী ঘোষণা করিয়া থাকেন। 

কিন্তু ইহাতেও মিবার নিফুতি পাইল না। ইহাতেও পাষগগণ মিবারভূমিকে 
ত্যাগ করিল না। সোণার মিবারতূমি আজি শশানে পরিধত) নাগরিক ও জানপদগণ 
অল্নাভাবে ও পরপীড়নে মুমুষূপ্রায়,_রাজপুতের জাতীর জীবন একপ্রকার বিনষ্ট । 
তথাপি পিশাচগণ সেই অগণ্যক্ষতসন্ুলা কন্কালমালিনী মিবারভূমির শোণিত শোষণ 
করিতে ক্ষান্ত রহিল নাঁ। সম্বৎ ১৮৬৭ (ধৃঃ ১৮১১ ) অক্ধে ক্রুরচরিত বাপু সিদ্ধিয়! সুবাদার 
উপাধি ধারণ করিয়া সদলে উদয়পুরের উত্যকা মধ্যে আপতিত হইল। এদিকে 

পাষণ্ড মির খাঁর পাঠান সৈন্যগণ রা্ধানীর অপর প্রান্তে প্রবেশ পূর্বক লোমহ্্ষণ 
অত্যাচার করিয়া! মিবার শ্বশানভূমে বিকট প্রেতের স্তায় বিচরণ করিতে লাগিল। সময়ে 
সময়ে আবার উভয় দলের মধ্যে লুঠিত দ্রব্জাত লইয়া ঘোরতর বিবাদ বাধিতে লাগিল। 
এইরূপে ছুইটী পরম্পর বিসম্বাদী বৈরীদলের মধ্যস্থলে পতিত হুইয়! মিবারভূমি পদে পদে 
যে নিদারুণ যন্ত্রণা তোগ করিতে লাগিল; তাহ ভাবিয়া দেখিলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে। 
ছরাচার পাঠান ও মহারাই্ীয়দিগের পৈশাচিক উৎপীড়ন এবং তাহাদিগের পরস্পর বিবাদ- 

জনিত অত্যাচার হইতে মিবারভূমিকে রক্ষা! করিবার উপার়াস্তর ন| দেখিয়। রাপা! অবশেষে 
রক্জপিপাস্থ দস্থ্যদিগের মধ্যে আপনার প্রাণাদপি গরীয়সী মাতৃভূমিন্বাগ করিয়া দিতে 

বিষম সন্দেহের উদয় হইয়াছিল । তাহাদের মনে এইরগ সল্গেহ হইয়াছিল যে, কোন ছরাচার হী 
ছর্ভাগ্য কিষগদাসকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিগাছিল। তাহার মৃত্যুতে শতসহশ্র বাতি ধান হতে 
বিলাপ করিয্লাহিল। ইহাতে বোধ হয়। তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। ৃ 

ঙ 



রাজস্থান। 

টি মন্ছত টা! ! এই বিষয় স্থির করিবার জন্ত “ধল মুগরা” (ধবলমের) নামক স্থানে একটা 
সভা * আহ্ত হইল; রাঁণায় প্তিনিধিশ্বরূপ করেক ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত হইলেন; 

অচিরে সভার উদ্দেশ্য পরিব্যক্ত ও সাধিত হইল। পিশাচদ্বয়ের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল। 

মিবারের ক্ষত বিক্ষত গাত্রে দারুণ ক্ষতসংঘ সমূভূত হইঠ। আজি শ্শীন লইয়া প্রেত ও 
পিশাচের আনন্দ ;--শব লইয়! শৃগাল কুদ্ুরের মহোৎসব! মিবারভূমি আজি শ্বশান,_ 
মিবারের হীনজীবন অধিবাসিবৃন্দ আজি অসংখ্য শব। তাহাদিগের সাড় নাই, সংজ্ঞা নাই, 

চেতনা নাই, উৎসাহ নাই? যে হ্থাদয় এককালে শত্রুর সামান্ততম অত্যাচরে নিদারুণ রোধ ও 

জিখাং, সীয় উল্ল্ফিত হইয়া উঠিত, আজি তাহ! নিজ্জীব। পদাঘাতের উপর পদাঁঘাতের 
প্রচণ্ড প্রগীড়নেও আজি তাহা অসাড় হইয়! রহিয়াছে! বুঝিলাম বিধাতা মিবারভূমির 
প্রতি নিতান্ত, বিমুখ, নতুবা সুবর্ণপ্রতিম! কৃষ্ণকুমারী বিন। কারণে বিসর্জিত হইবেন 

কেন,_নতুবা বাগ্লারাওলের .বংশধর হইয়া ভীমসিংহ ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া পড়িবেন 
কেন? আর্জি মিবারের সে সৌনার্ধ্য কোথায়? যে পৌন্দধ্যের প্রভাবে মিবারভূমি 
একদা রাজস্থানের. নদনকানন মদৃশ হইয়াছিল; আজি মিবারের সে দৌন্রধ্য 
কোথায়? যেমকল বীরগণের জলস্ত আয্মোৎসর্গ প্রভাবে মিবারতূমি একদা সমগ্র 

ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, জগতের মধ্যে বীরজননী বলিয় প্রখ্যাত 

হইরাছিল) সে সকল স্বদেশপ্রেমিক মহাবীরগণ আজি অনন্ত শয়নে শায়িত।-_তাহার। 
কি আর উঠিবেন না? দেশবৈরী দূর্বৃত্তদিগকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন না? 

যে জন্মভূমির সামান্যগাত্র অপমাম হইলে ক্রোধে ও দগিঘাংসায় তাহারা উন্মত্ত হইতেন, 
তাহাদের «প্রাণাদপি গরীয়সী”” সেই জননী জন্মভূমি আজি নিরন্তর শত্রকর্ক নিদারুণ 

রূপে দলিত হইতেছে ; ইহা দেখিয়াঁও কি তাহার! সেই শ্বশানশয্যা ত্যাগ করিবেন না? 

কোথায় প্রতাপসিংহ! অরিব্ুর্ম্দ, যবনদর্পহারী, আর্য্যকুলের গৌরব-রবি বীরকেশরী 

প্রতাপসিংহ ;_ কোথায় তুমি? দেব! পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়! অনাহারে অনিদ্রায় 

কঠোর বনবাস-ক্রেশ সহ্ করিয়াও যে মাতৃভৃমিকে প্রচণ্ড যবনগ্রাস হইতে রক্ষা 

করিয়াছিলে, আঞ্জি তাহ। অনাথা, নিরাশ্রয়া, নিঃসহায়ার ন্যায় পিশাচকর্তৃক 

নিরন্তর নিপীড়িত হইতেছে! আজি তোমার পঞ্চবিংশতি বৎসরের সাধনার ফল শক্রপদতলে 

দলিত হইতেছে ;_-তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না । সন্ন্যাসিবর! একবার তোমার, 

অলৌকিক আত্মত্যাগ ও কঠোর সন্ন্যাসের জল্ত চিত্র এই নিজ্জীব, নিঃ্পহ 

রাজপুত্তদিপের সমক্ষে ধারণ কর) তাহারা আবার তোমার মহনীয় বীরত্থে, মহত্বে ও 

শ্বদেশপ্রেমিকতার অনুপ্রাণিত . হউক, জগতে রাজপুত: নামের স্বার্থকতা সম্পাদন 

করুক, জননী জন্মভূমির ছুঃখ মোচন করিয়া এ্রহিক ও পাঁরলৌকিক সুখের 

অধিকারী হউক। 

বীরপ্রসধিনী মিবারভূমি আজি, না হইয়। রসাতলের নিক্নতম কৃপে নিমজ্জিত 

হইতেছে, কনকপুরী শোচনীয় শ্বশানভুমে পরিণত হইয়া পড়িতেছে! আর মিবাঁরের 
পাপ 

ঈ দতীদাস) কিষণ্দাল ও রূপরাম এই সভার উপস্থিত হইয়াছিলেন । 



 মিবার। 

দে দৌনর্ঘয নাই ) আর মিবারের সেই মহোচ্চি সম্মান নাই; আর মিবারের মে ভাতা, 
জেতা বীর্াম্ নাই! মিবার আদি মরুশান, দু মরুণান/-চিতাবময় দ্ধ 
মকশ্ণান ! ইহার ক্ষেত্র মকল পরিত্যন্ত-নগর গ্রাম, বিধবন্ত-গৃহাবাস লোবশূন্য! 
ইহার অধিবামিবৃন নির্বাসিত, সর্দার ও সামন্তগণ তীরুতা। ও কাগুরুষতা প্রভৃতি ছুনীতি 
কলঙ্কে কলঙ্কিত )রাজ। ও রাজপরিবারবর্ধ নিপীড়িত, নিরূপায়-নিরবলম্ব ! আর কেহ 

নাই যে, মহারাজ বাগারাওলের বীরবংশকে শোচনীয় অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবে! আর 
কোন মহাপুরুষ নাই যে, সপীবনমন্ত্রষে মিবারের তত 'পীক্কত চিতাভন্ম হইতে নূতন 
নৃতন বীরের হট করিবে! দেই জন্য বলিতেছি দোগার মিবারতম আজি চিতাভনময 
দ্ধ ম্শানে পরিণত! এই শ্শানভূমির হায়বিদ্বারক বীভৎসভাৰ শতগুণে বর্ধিত 
করিয়। রাষ্ষম পাঠান ও মহারাষ্ীযগণ দীনদরিত্র মিবারবাসিগণের তিক্ষালন্ধ তও মুষ্টিও 
অগহরণ করিতে লাগিল, তাহাদিগের ছিন্ন ও মলিন বননও কাড়িয়া লইতে লাগিল! 

আর মিবারের কি আছে? রাজস্থানের রাজমহিষী মিবারভূমি আঙি ভিথারিণী_ 

ভিথারিণী হইতেও হীনা_দীনা--অভাগিনী। তথাপি ছুঝচার * নৃশংস বাগু সিদ্ধিগা 
মিবারের অবশিষ্ট ধন রত্ব অপহরণ পূর্বক সর্দার ও সামন্ত, বণিক ও কৃষকদ্িগ্রকে 

ব্দীভাবে আজমীরে লইয়া গে্। দেই আজমীরের অন্ধকারময় কারাগারসমূহ্রে 
অত্যন্তরে মিবারবামিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পতিত রহিল! অনেকেই আঁপনাপন মুক্তিগ্ণ 
প্রদান করিতে না গারাতে সেই অন্ধতম গ্রদেশেই লৌহশৃঙ্খলের কঠোর নিশ্গেষণে 
গ্রাণত্যাগ করিল! যাহারা ১৮১৭ ৃষটাৰ পর্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিল, তাহার! উক্ত 

বত্মরের সন্বি-অনুসারে মুজিললাভ করিয়া কন্কালমাত্র ৬৪৪ কারাগার হইতে, বহির্দত 
হইল! 

* ইংরাজের সহিত রাণার মন্ধিবন্ধন হইলে বাপু মিদ্ধিয়া আঙ্মির হইতে বিতাড়িত হইল। তখন 
মে মিবারের তির দিয়া আপনার ভরিষ্াৎ আবামভবনে প্রতিগমন করিল। মিবারবাদিগণ ততপ্রতি 
এতদুর বিরক্ত হইয়াছিল যে, সেই সময়ে আহার গায়ে থুধু দিয়াছিল এবং তাহার প্রতি নানাপ্রথার 
খালি বর্ষ! করিয়[ছল। অহঙ্কারে মত্ত হইলে নিশ্চয়ই পড়িতে হইবে। | 

ারারাটিযারারটিিরাটে ০০০০০ 



সপ্তদশ অধ্যায়। 

লু$দপ্রধায় দমন, )-_নাজপুত নৃপতিগণের মহিত ইংয়াজের মৈত্ী-বন্ধন ;-_মিবারে ইংরাজ দুভের নিয়োগ ; 
উদয়পুরে কাহার আগমন./--ষাহাকে রাণার. অভার্থন $---রাণাঁর চরিত্র বর্ণন )--স্থদেশের বৃদ্ধি 

সাধনের নিমিত্ত তাহার উপায় উদ্ভাবন 7-_নির্্ধাসিতদিগকে পুনরাহ্যান /_বণিকদিগকে আমন্ত্রণ +__ 
ভিলবারা স্থাপন ঃ- সর্দার বর্গ একন্ 'সমাবেশ +-_সন্ধ পত্র-দৃ়ীকরণ ;_তৃমিসপ্পন্তি পুনগ্র'হপ ;__ 
আর্জায় সর্দায়গণের সন্বন্ধে কয়েকটা বিবরণ ?-_বেদনোর। ভেদৈশর ও আমৈভ )--মিবারের ভূমিডুক্তি 
প্রথা )__-পল্লী-বিধান 7--“বাগোত।” ও “ভৃমিয়া” 7-ভূমি্ত্তাধিকার সন্ঘপ্ধে পুরাগ বচন ।---«পেটেল"! 
তাহার উৎপত্তি ও অবস্থ।-পরিকীর্তন )-ভূমিন্বের নিয়ম-নির্ধারণ /-_সাধারণ ফলাফল । 

গিহ্লোটকুলের ভাগাচক্রের প্রভূত পরিবর্তনের সহিত মহারাজ কণকসেনের 
ংশধরদিগের ইতিহাস খৃতীন্স ছিতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়। উনবিংশ শতাবী 

পর্্স্ত যথাযথ বর্ণিত হইল। এই প্রায় দবিপহতর বৎসরের মধ্যে কূর্্যবংশীয় মহারাজ 
কনকসেনের রোপিত বংশতরুর উৎপত্তি, পরিপুষ্টি; অবশেষে তাহার অধঃপতন পর্য্যন্ত 
পরিকধিত ছইল। পারদ, তিল, তুর্কি, তাতার প্রতৃতি কউভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 

মিবারবক্ষে আপতিত হইয়া এই প্রকাণ্ড বংশতরুকে সমূলে উৎপার্টিত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছে; কত গ্রচণ্ড বিপ্লব-ঝটিক! ইহার শাখাপ্রশাধা! ভগ্ন করিবার উদাম করিয়াছে) 
কিন্তু মহারাজ শিলাদিত্যের বংশধরদিগের অন্ভুত আত্মত্যাগ, আলৌকিক বীরবিক্রম 
এবং বিশ্বয়কর শ্বদেশামুরাগের বিরুদ্ধে সে সমস্ত চেষ্টা ও সমস্ত উদ্যম সফল হয় নাই। 

শতাব্ধীর পর শতাব্দীর গ্রচণ্ড পরগীড়নে ও ভয়াবহ সংঘর্ষে মিবারের হ্ায়শৌণিত 

অবিরল ধারে নিঃসারিত হইয়াছে, বীরপ্রহ্থ মিবারভূষি অনাথা, নিব্বরা ও নিঃসহায়া 

হইয়া গড়িয়াছেন। ক্রমে স্বঞাতিদ্রোহী দুর্ধর্ষ মহারাষ্্ীয়গণ মিবারের সেই ক্ষতবিক্ষত, 

অঙ্গে ভীষগতর আঘাত করিয়া! মিবারকে দুর্দশার অন্ধতম কৃপে নিমজ্জিত করিয়াছে। 

তাহাদিগ্ের পৈশাচিক অত্যাচারে সমগ্র রাজস্থানক্ষেত্রের যে কিরূপ শোচনীয় দুর্দশা 

সংঘটিত হইয়াছিল, তাহ পূর্ব অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। লুষন, সর্কোৎসাদন 

ও ভয়াবহ লোকসংহারের হ্বায়বিদারক চিত্র ইতিপূর্ে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং 

তাহার পুনরস্কন এখানে নিতান্ত নিশ্রয়োজন। নিষ্ঠরহদয় মহারাহীয় ও পাঠানদিগের 

অত্যাচাররূপ ভীষণ অঙ্কের প্রচণ্ড তাঁড়ন সহা করিয়া রাজপুতগণ ক্রমে ক্রমে নিতান্ত 

অবসন্ন ও হতচেতন হইয়া পড়িতেছিলেন। এমন সময়ে মঙ্গলময় বিধাত। তাহাদিগের 

দগ্ধ ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গে শান্তিবারি সেচন করিয়! মিয়মান প্লাজপুত সমিতির হৃদয়ে নূতন 
বল প্রয়োগ করিলেন। ছূর্র্ঘ মহারাহীয় ও পাঠানগণ স্বদেশতাড়িত 'ও স্বপ্রেণীচ্ুত 
পর্ত,গিজ, ফারাসি ও ইংরাজ প্রভৃতি দস্ত্যদিগের সাহায্যে স্থানে স্থানে যে সকল প্রকাও 

প্রকাণ্ড দস্াসীদায় সথষ্টি করিয়াছিল, তৎসমুদায়ের সাহায্যেই ভারতবর্থে সমূহ অনর্থ 



নিবার । 

মংসাধিত হয়। ভারতের উত্তপ্ত হৃদয়ে সুক্লিপ্ধ শান্তিবারি সেচন করিতে মনম্থ করিয়া 
সদাশয় ইংরাজগণ সর্বপ্রথম সেই প্রকাও দক্থাদমিতিকে দমম করিতে প্রবৃভ হইলেন 

১৮১৭ খৃষ্টাকে অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষের শাসনকর্তা লর্ড হেষ্টিংসের বিচক্ষণতার 
প্রভাবে পাষগ দন্্যদিগের সমস্ত উদ্দাম বার্থ হইয়া গেল,--তাহাদিগের দলবল চারিদিকে 

ছিন্ন তিন্ন হইয়া পড়িল। সেই সমস্ত পাষগুদিগের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিয়া যে দিন ভারতবামী অনেক দিনের পর শাস্তির আম্বাদন পাইল, মে দ্বিন এই 
দূর সপ্তমিদ্ধব দেশে শ্বেতদ্বীপবাসী বণিকবেশী ত্রিটনের প্রভূত! বে নিযন্ত্রিত 
হইল । 

 ইংরাজ শীঙগনকর্তার কঠোর উদ্যমে ভারতের শীস্তিবিঘাত্ক পাষণ্ড দস্থ্যদিগের 
বিষস্ত ভগ্ন হইলে, ছুরাারগণ চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়] পড়িল। কিন্তু যাহাতে তাহার! 
আবার একত্রিত না হইতে পারে, তজ্জন্ত তারতবর্ষীয় সমস্ত রাঁজন্য সমাজকে একতাস্ত্রে 
আবদ্ধ করা, বিশেষ আবন্তকীয় ও নীতিসিদ্ধ বলিয়। অনুমিত হইল। এতদনুসারে 
ইংরাঙ্গ শাসনকর্তা রাজপুত নৃপতিদিগের নিকট মন্তব্যপত্র প্রেরণ করিয়া সকলকে 
এক অভিন্ন একতা ও সহামুভূতিস্ত্রে গ্রধিত করিবার জন্ত আছ্বান. করিলেন । একমাত্র 

জয়পুরের নৃপতি ভিন্ন অস্তান্য সমস্ত রাঁজপুতই সানন্দে ইংরাজের প্রস্তাবে সম্মতি দান 

করিলেন । দিল্লি সেই মহতী সাধনার উপযুক্ত স্থানরূপে নির্দিষ্ট হইল। অমনি অন্নকালের 
মধ্যেই দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের দুতবৃন্দ দ্িল্লিনগরীতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, 

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সমগ্র রাজপুত সমিতির ভাগ্য্থত্র ব্রিটনের সহিত সন্বদ্ধ হইল। 

মেই সন্ধিপত্রে এইবপ স্থিরীক্ৃত হইল যে, রাজপুতগণ ভিতরে ভিতরে রাজনৈতিক 

স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবেন; ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে শক্রর আক্রমণ ও অত্যাচার 
হইতে রক্ষা! করিয়! তাহাদিগের রাজন্ের কিয়দংশ পণস্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন *। 

* ইষ্টুইিয়! কোম্পানির নহিত রাণা ভীমসিংহের যে সন্ধিপত্র সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক 

শৃত্রের অবিকল অমুবা? নিয়ে প্রকটিত হইল। 

১ম। এই ছুইটা রাজকুলের মধ বংশপরদ্পরানুক্রমে চিরকালের জন্য বন্ধুত্ব, সমবেদন! ও একতা হত্র 
নবদ্ধ হইবে, এবং একজনের মিত্র ও শত্রু অপরের মিত্র ও শত্ররূপে পরিগণিত হইবে। 

২্য়। উদয়পুররাজ্যকে বিপদ হইতে রক্ষা! করিতে ত্রিটিষ গবর্ণমেনট প্রবৃত্ত হইলেন । 

ওয়। উদয়পুরের মহারাণ! সদানর্ধদ! ব্রিটিষ গবর্ণমেষ্টের অধীন সহযোগিতা কার্য করিবেন, এবং 
তাহার প্রভূত স্বীকার করিবেন। অন্যান্য রাজ! বা রাজকুলের সহিত তাহার কোন মন্বন্ধ 
থাকিবে ন।। 

চর্ঘ। ত্রিটিষ গবর্ণমেন্টকে না জানাইয়। এবং তাহ।র মন্মতি না লইয়। উদয়পুরের মহারাণ! কোন রাজ! 

ব| রাজকুলের সহিত কোনরূপ সন্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবেন না। তবে তাহার বন্ধুবান্ধব ও 
আত্বীযস্বজদের সহিত যেরূপ হুহাৎ মমালাপ চলিয়া থাকে, সেইকপই থাকিবে। 

৫ম । উদয়পুরের মহারাগ! কাহারও উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবেন না? যদি দৈববশাৎ 

ফাহায়ও সহিত তাহার কোনরূপ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্রিটিষ গরর্মেষ্টের হস্তে তাহার মীমাংসা 
ও বিচার ভার সমর্পিত হইবে। 

*ঠ। উদয়গুরের প্রকৃত প্রাদেশিক বিভাগ হ্ইতে যে রাজ উদ্ভূত হইয়। থাকে, জহর ন 
ঠতু্াংশ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বরিটিষ গবর্ণমেন্টকে করমবরাপ প্রদত্ত হইবে। তাহার গল্প আই তৃরীক্জাংশ 



রাঁজস্থান। 

যে সমস্ত দেশীয় নরপতি অত্যাচারী দন্্যদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন 

ইংরাজনিগের সহিত সন্ধিসত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে একমাত্র রাণা 
সন্ধিবন্ধনের যেরূপ প্রয়োজন অন্ুতব করিয়াছিলেন, এমন আর কেহই নহে। সেই 
সন্ধিবন্ধন হইতে তাহার হৃদয় যে পরিমাণে শাস্তি সর্তোগ করিয়াছিল, এমন আর কোন 
নৃগতিরই নহে। ১৮১৮ ৃষ্টাবের ১৬ই জানুয়ারি দিবসে রাণ! সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর 

করিলেন। তৎপরবর্তী ফেব্রুয়ারি মাসেই সেই নবসম্বদ্ধ সন্ধিস্থত্রের নিয়মাবলি রক্ষা 
করিবার জন্ত একটি দূত নির্বাচিত হইয়া উদয়পুরে রাগার সভায় উপস্থিত হুইলেন। 
দুবৃত্তি সিদ্ধিয়ার অনুচরগণ রাঁণার যে সমস্ত ভূমিসম্পত্তি অন্তায়রূপে অধিকার করিয়াছিল, 
তৎনমন্তের উদ্ধার এবং বৈপ্লবিক সর্দার ও সামন্ত দিগের দমন করিবার জন্য একটী বিশাল, 
বাহিনী সঙ্জিত হুইয়! অচিরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল *। রায়পুর, রাজনগর, প্রভৃতি 

যে সকল ছূর্ণ জনস্থানভূভাগে অবস্থিত ছিল, ততসমস্তই সেই সকল বিদ্রোহী সর্দারগণের 
হস্তে পতিত। কিন্ত এক্ষণে সেই সমস্ত দুর্গেরই পুনরুদ্ধার সাধিত হইল। সেই 

সঙ্গে সৌভাগ্যবান্ সচতুর ইংরাজ একটি বিশাল দুর্গ লাভ করিতে পারিলেন। কমলমিরে 
যে রাজকীয় সেনা মংস্থাপিত ছিল, তাহার! অনেক দ্দিবসাবধি বেতন পায় নাই। 

কিন্তু ইংরাজগবর্গমেণ্ট তাহাদিগের প্রাপা বেতন পরিশোধ করিয়া সেই দূর্গ হস্তগত 

করিলেন । 

(অর্থাৎ ছয় আনা! হিসাবে) রাণ| চিরকালের জন্য প্রদান করিবেন। করদান বিষয়ে আর কোন ব্যক্তির 

সহিত রাণার কোন সম্বদ্ধই থাকিবে না। ষদ্ি কেহ করের জন্য কোনরূপ দাবীদাওয়া করে, ব্রিটিষ 
গবর্ণমেন্ট তাহার উত্তর দানে প্রস্তুত রহিলেন। 

ণম। এক্ষণে মহারাণা জ্ঞাপন করিতেছেন যে, কোন কোন ব্যক্তি উদয়পূরের শাসনাধীন কতকগুলি 
জনপদ অন্যায়রপে হস্তগত করিয়া লইয়াছে, এবং তিনি এক্ষণে সেই সকল 'অপহৃত ভূমিসম্পত্তির 
পুনরুদ্ধারের প্রার্থনা করিতেছেন ; কিস্তু হুম্পষ্ট প্রমাণের অভাবে ব্রিটিষ গবর্ণমেন্ট তদ্দিষয়ে ঠিক হস্তার্গণ 
করিতে অক্ষম হইলেও উদয়পূর রাজ্যের প্রীবৃদ্ধি সাধনে কোন ক্রটী করিবেন না এবং প্রত্যেক বিষয়ের 
উপযুক্ত তথ্য অনুসপ্ধান করিয়া যোগ্যতানুমারে মেই উদ্দেশ্য-মাধনে যথানাধ্য চেষ্টা করিবেন | ব্রিটিষ 

গবর্ণমে্টের আনুকুল্যে মহারাণা এইরূপে যেসকল ভূমিসম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন, তংদমুদয়ের 

রাজস্ব হইতে অষ্টতৃতীয়াংশ (অর্থাৎ ছয় আন! হিদাবে) ব্রিটিষ গবর্ণমেন্টকে প্রদান করিতে হইবে। 
৮ম। ত্রিটিষ গবর্ণমেপ্টের প্রয়োজনানুমারে উদয়প,রের রাজকীয় দেনা সংযোজনা করিতে হইবে 

*ম। উদয়পুরের মহারাণ! আপনার রাজোর মধ একচ্ছত্র অধিপতি থাকিবেন। সাহার রাজামধো 

ব্রিটিষ-গ্রভুতা ্গারিত হইবে না। 
১,ম। দশ-হুত্র-দন্বলিত এই সন্ধিপত্র থানি দিজিনগরীতে সন্বদ্ধ এবং মেঃ চার্লস্ ঘিওফিলাস মেটকাফ 

ও ঠাকুর অজিৎমিংহ বাহাছুর কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও মোহারাক্কিত হইল । অদ্য হইতে এক মানের মধ্যে 

মহামান্চ, মহামুভাব গবর্ণর জেনায়েল এবং মহারাণ। ভীমসিংহ কর্তৃক শ্বীকৃত ও অনুমোদিত হইবে । 
১৮১৮ থৃষ্টাববের জানুয়ারি মাছের ত্রয়োদশ দিবসে দিল্লিনগরীতে এই সক্ষিপত্র বিধিবদ্ধ হইল। 

(শ্বক্ষরিত) মি, টি, মেটকাফ, (মোহরাঙ্ক) 
ঠাকুর অজিৎসিংহ, (মোহরাষ্ক) 

* লাট হো দূ কর্তৃক মহা্ম! টড সাহেব টিক এই সময়ে «প্রতীচ্য রাজপুত-প্রদেশসমূছের গোঁলিটিকেল 
জট” উপাধি প্রাপ্ত হইয়া রাখার রাজসভায় লাটের প্রতিনিধিশ্বরূপ নিষুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮১7১ 

বের ফু়ামকালে টড, সাহেব উত্তয্থ মেনাদলের বিবিধ শাখা গ্রশাখার কখোপফথনের কেন বয়গ 



 মিবার। 

কনলমিরের পুর্ববভাগস্থিত জিহাজপুর হইতে ইংরাঁজ দূত: সিটির অভাযির 

হইলেন। সে স্থল উদরনপুর হইতে প্রায় ১৪ মাইলবিস্তৃত হইবে। এই বিসতৃষ : 

প্রদেশের বিশাল ভ্রাঘিমার মধ্যে কেবল ছুইটা স্বল্পলোবপুর্ণ নগর দূতবরের দৃষ্টিগোচর 
হইল। ত্তিন্ন সমন্তই নির্জন,) পরিত্যক ও নীরব। জনপমাঁগম হইতে বঞ্চিত. 
হওয়াতে পথ সকল অরণ্যে পরিণত হইয়া! গিয়াছে; আর তৎসমুদাঁয়কে চিনিয় লইবার 

উপায় নাই। যে সকল রথ্যার উপর দিয়! লোকছ্গন' দিবারাত্র গতায়াত- করিত, আজি 
তৎসমুদ্রায় বাবলা, নল'ও অন্যান্য আরণ্য বৃক্ষ ও তৃণগুল্সে এরূপ সমাবৃত হইয়। পড়িয়াছে, 
থে, ব্যাপ্র, তল্লক ও বন্য বরাহনিচয় তন্মধ্যে আমিয়! আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। সেই. 

নির্জন প্রদেশের যেদিকে নয়ননিক্ষেপ কর] যায়, সেই দিকেই ছুরাচার দস্থ্যদলের 

অত্যাচারের জ্বলস্ত চিত্র দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে, সেই দ্দিকেই কোন না কোন: | 

একটী ভগ্ন অষ্টালিকার স্ত,পীক্কৃত ভগ্রাবশেষরাশি মন্্নাহত দর্শকের সজল নয়ন আকর্ষণ 

করিয়া থাকে। এমন কি যে ভিলবার! পূর্ব্বে রাঁজস্থানের প্রধান বাণিজ্য নগর, 

বলিয়! প্রথিত ছিল, দশবৎসর পূর্বে যথাঁয় ছয়সহত্র গৃহস্থ বাঁস করিত, আজি তাহা 

শূনা,__নিজ্জীব, পরিত্যক্ত ! আঙ্গি সেই বিশাল নগরের মধ্যে জনমানবের সমাগম 

দেখিতে পাওয়া যায় না। অসংখা বলিবর্দ, উদর, বোঁটক, ও শকটাদির সমাগমে 

ষাহাঁর রথ্যা সমুদায় পথিকদিগের পক্ষে ছুর্গম বলিয়া বোধ হইত, আজি-তথায় কোন- 

জীবজস্তই ন্য়নগোচর হইল না; কেবল একটামাত্র কুকুর সেই পথের া্স্থিত ভগ্ন. 

দেবালয় হইতে বহির্গত হইয়া সতয়ে দূরে পলায়ন করিল * |; 
ব্রিটিষ এজেণ্টের প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য রাঁণ| একজন রাজপুত দূতকে প্রেরণ 

করিলেন। প্রসিদ্ধ নাথদ্বারে সেনানিবেশ স্থাপন করিয়! ইতরাজগণ তখন অবস্থিতি 

করিতেছিলেন। রাজপুত দূত সদলে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া এজেণ্টের সহিত 

সাক্ষাৎ করিলেন দন্ধিস্চক কথোপকথনের পর তিনি উদয়পুরে এজেন্টকে 

গ্রহণোপযোগী আয়োজন করিবার জন্য তন্গরে প্রত্যাগত: হইলেন। এতদবসরে 

কমলমির ছর্গ ইংরাজ এজেন্টের হস্তে লমর্পিত হইল। এদিকে রাণার প্রথম পুত্র যুবনসিংহ 

অসংখ্য সামন্ত, সেনাঁনী, সৈনিক ও-অন্ুচরের সমভিব্যাহারে যথাযোগ্য বেশবিন্যাসে 

সজ্জিত হইয়! তাঁহার প্রত্যুদগমন করিলেন। নগরের এক ক্রোশ দূরবর্তী একট, 

বিস্তৃত ও. পরিচ্ছন্ন তালকাননের মধ্যে একটী সভা! সজ্জিত হইল। যুবনসিংহ সেই 

স্থল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া এজেন্টকে গ্রহণ করিলেম। রাঁজপুজ্রের শিষ্টাচার ও. 

মনোমোহন মূর্তি দেখিয়া ব্রিটিষ' এজেন্ট একদা জাহািরের ন্যায় বলিয়াছিলেন “ভিনি 

যে, উচ্চকুলে সমুদ্তূত, তাছার সুস্পষ্ট ্রমাণ তাহার মুখমণলে প্রতিভাত হইতেছিল।” 

ব্িটিষ এজেন্টের উদস্নপুর প্রবেশের সময় উপস্থিত হইল। তিনি সদলে যুবনসিংহকর্তৃরু 

সমূহ শিষ্টাচারের সহিত অভ্যর্থিত হইয়া “হূর্যযতোরণদ্বার” দিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ 

চে উনের নে মালে হাস্থুভৰ টড, সাহেব একবার ভিলবারার অন্তর হইজ। গমন করিয়া; 
ছিলেন । তখন উক্ত নগর অনেক পরিমাণে ত্রীবৃদ্ধি-সঞ্পন্ন ছিল । 

ডি 



রাজস্থান । 

ক্করিলেন। নাগরিকবর্গ রথ্যার ছই পার্খে দণ্ডায়মান হইয়া “জয়! জয়! 

ফিরিঙ্গিকারাজ!” বলিয়া চীৎকার স্বরে ইংরাজের জয় ঘোষণ। করিতে লাগিল, 
স্ততিপাঠক ও বাধদূকগণ নানা ছন্দের স্ডোত্ত রচন। করিয়া উল্লাসসহকারে পাঠ করিতে 

আর্ত করিলেন এবং অনেক রাজপুত রমণী মন্তকে পুর্ণকুস্ভ ধারণ করিয়া আগমনী-গীত 
গানে ইংরাঁজজ এজেণ্টকে অভার্থনা করিতে লাগিল । আনন্দকোলাহলে নগরকে 
প্রতিধ্বনিত করিয্।] সকলে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রাসাদের প্রথমদ্বারে 

প্রবেশ করিবামাত্র এজেন্ট সাছেব দেখিলেন যে, কতক সৈন্ধবি সৈন্য সেই দ্বার 
রক্ষা করিতেছে; ভাহাপ্দিগকর্তুক যথাবিধি অভ্যর্থিত হইয়া তিনি সভান্থলে উপস্থিত 
হইলেন। বন্দিগণ আগমনী গীত গাহিল এবং সভাপাল “পৃথিবী-পতিকে” উচ্চ কঠে 

নিবেদন করিল যে ইংরাঁজ এজেণ্ট সভাস্থলে উপস্থিত হইতেছেন। অমনি রাণ! 

সিংহাসন হইতে অবতরণ পৃর্ধ্বক সম্মুথে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়! তাহাকে অভ্যর্থনা 
করিলেন। সর্দার, সামন্ত ও সভাসদ্গণ সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহাকে গ্রহণ 
করিবার জন্য পুর্ব হইতেই সমস্ত আয়োজন প্রস্তত করিয়া রাখ! হইয়াছিল। 
রাঁজসিংহাসনের সন্মুখস্থ যে আনন পেশোবা উপবেশন করিতেন, আজি ইংরাজ এজেন্টকে 

সেই আসন প্রদত্ত হইল। মিবারের সর্দারগণ আপনাপন পদ্দান্ুসারে যথানিয়মে 
রাণাঁর দক্ষিণ ও বামপার্থ্ে আসম অধিকার করিলেন । ইহাঁদিগের ঠিক নিষ্মে রাঁজকুমার 
অমর ও যুবনসিংহ উপবিষ্ট হইলেন; এবং নিয়পদস্থ সর্দারগণ তাঁহাদ্িগের পশ্চাতে 

উপবেশন করিলেন । রাণার দেওয়ান ও মন্ত্িগণ তীহার সপ্ুখে আদীন হইলেন এবং 
তীঁগ্ডারী, তাশ্ুলধারী, বেশরক্ষক ও অন্যান্য বিশ্বস্ত কর্শচারী ও'নিয়শ্রেণীস্থ স্দারগণ 
একশ্রেণীবদ্ধ হইয়া! বিস্তৃত গালিচাঁর অন্তঃসীমায় দণ্ডায়মান রহিল । রা! অতি সরল 
ও ভাবপুর্ণ ভাঁষায় আপনার মনোগত অভি প্রায় বাক করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে 
বলিলেন “ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট আমাকে এই ভীষণ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়! যে মহা 
“উপকার করিয়াছেন, তাহা আমি ইহজন্মে ভুলিতে পারিব না। এ যন্ত্রণীময়্ জীবনের 

“মধ্যে আজি আমি একবার স্থুথে নিদ্রা যাইতে পারিব 1৮ $ 

বথাকালে সভাভঙ্গ হইল । রাণা ভীমসিংহ একটা সুসজ্জিত হস্তী ও একটা তরঙ্গ 

এবং মুক্তাহার, শাল ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য এজেণ্টফে উপহার দিয় শিদাঁয় দিলেন। 
ব্রিটিফ এজেন্ট তাহাকে অভিবাদন করিয়! স্বস্থানে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। ইহার 
কিছুকাল পরেই রাণ! আপন দ্বিতীয় পুত্র এবং কতিপয় নির্বাচিত সর্দারের 
সমভিব্যাহ্থারে ব্রিটিষ এজেপ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তীহাঁর আবাঁসনিকেতনে 

উপস্থিত হইলেন। এজেণ্ট সাহেব কিয়ন্গূর অগ্রসর হইয়া যথাযোগ্য সম্মান ও 

সন্ত্রম সহকারে রাঁণাঁকে অভ্যর্থনা করিলেন তাহার আনন্দের আর সীমাপরিসীমা 

রহিল ন1। অর্দঘপ্টা' ধরিয়া উভয়ে নানাপ্রকার কথাবার্তা হইল। পরিশেষে 

বিদায়কাল উপস্থিত হইলে ব্রিটিষ এজেন্ট, রাণা, তীঁছার পুত্দ্বয় ও সর্দারদিগকে যথাযোগ্য 

উপহার দিয়! বিদায় দান করিলেন। পরম্পরের সাক্ষাৎ সমাবাপে এইরূপ কয়েক 



মিবার। 

সপ্তাহ অতীত হইলে রাপা আপনার রাজ্যের সংস্কারসাধনে এবং শাল তাঁর.. 
পরিস্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন | ছি 

রাণার চরিত্র তাহার সর্বোচ্চ পদমর্ষাদার যোগ্য হ না। রাজ্য জারির 
সমস্ত গুণেই তিনি বিভৃষিত ছিলৈন বটে? কিন্তু তাহার মানসিক দৌর্বলাবশতঃ সেই 
সমন্ত গুগরাশি কোন কার্য্েরই হয় নাই। বৃথা চাক্চিকা ও জীকজমক, সামান্য 
আমোদ এবং অনিষন্ত্রিত উদারত| তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল। যখন এই 
সকল প্রবৃত্তি বলবতী হইয়! উঠিত এবং যতক্ষণ তিনি তৎসমুদায়ের তৃপ্তিবিধান করিতে 
সক্ষম হইতেন) ততক্ষণ তাঁহার রাজকার্যের দ্রিকে চিত্ত আদৌ সংযত হইত না। 
ততক্ষণ তিনি আপনার ন্যাষা প্রতৃত্তা পরিস্থাপন ও রাজ্যের সংস্কার সাধনের জন্য 
অপর ব্যক্তির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। রাণার চিত্তের কিছুমাত্রই স্থিরতা ছিল ন]। 
তিনি আঙ্গম্ম অশান্তির কণ্টকময় শয্যায় পালিত হইয়াছিলেন; হুতব্াং শাস্তি যে 
তাহার পক্ষে একাস্ত অভিলধিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রত। কি? দীর্ঘকালব্যাপিনী 
অশান্তির কঠোর অস্কশতাড়নের পর খন তিনি প্রথম শাস্তির স্থকোমল ক্রোড়ে স্থান 

পাইলেন, যখন জীবনের মধ্যে সর্বপ্রথম বিরামদায়িনী নিদ্রায় জীবনতোষণ আলিঙ্গন 

প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি বিষয়কার্য্ের অশাস্তিময় পথে পরিভ্রমণ করিয়া সেই 
শাস্তিসস্তোগের একমাত্র সুযোগ উপেক্ষা করিতে আদৌ ইচ্ছা করেন নাই। তাহার 

স্তায় মন্ত্রণীকুশল নৃপতি ততৎকালে রাজস্থানে আর দ্বিতীয় ছিলেন না; কিন্তু হুঃখের বিষয় 

তিনি কদাচ আত্মসিদ্ধান্তের অন্থুসরণ করিতেন। তাহার মন্ত্রাগারে কেবল একটামাত্র 

প্রতিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন ;--তীহার নাম কিষণদাস। কিষণদাস দীর্ঘকাল 
ধরিয়া রাণার দূতপদে নিযুক্ত ছিলেন; তাহার উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে মিবার 

ও মিবাঁরাধিপতি অনেক পরিমাণে উপকৃত হইয়াঁছিলেন । কিন্তু ছুঃখের বিষয় মিবাঈরভূমি 
তাহার হিতানুষ্ঠান হইতে অল্পকালের মধ্যেই বঞ্চিত হইল, রাজনীতিবিশারদ উদ্যমশীল 

কিষণদাস অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন । 
মিবাররাজ্যের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়। ব্রিটিষ এজেন্ট সর্ধপ্রথমে ধারের বৈপ্লবিক 

সর্দীর 'ও সামস্তদিগকে রাঁণার প্রভৃতা ম্বীকারে বাধ্য করিতে মনোনিবেশ করিলেন । 

তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে, তাহাদিগকে রাজসভায় আনিতে পারিলেই, তীছার উদ্দেশ্য 

সিদ্ধ হইবে। যেসকল সর্দারক্ষে নির্দেশ করিয়! এন্সপ উক্ত হইল, তাহাদিগের মধ্যে 

অধিকাংশ রাজসভায় উপস্থিত হঈত না) এমন কি অনেকে, রাঁজসত। কিন্বপ, তাহা 

কখনও চক্ষে দেখে নাই। যাহারা দেখিয়াঁছিল, তাহার] স্থার্থসিদ্ধি ছিদেশেই 
সময়ে সময়ে তথায় উপস্থিত হইত, যতক্ষণ স্বার্থ সাধিত না৷ হইত, ততক্ষণ তথায় 
অবন্থিতি করিত এুধং তাহার গরেই একবারে বলিয়া যাইত )-বাইফায় সমর একবার 

রাণার মুখের দিকেও চাহিত নাঁ! স্থৃতরাং সেই সমস্ত. বিজ্বোহী অর্দাররে দম করা 

নহজ কার্ধ্য বলিয়া কখনই প্রতিগাদিত হইতে পারে না। কিন্ত মিবারবাদিক্ণ২ সবিহ্বয়ে 
 দেখিল যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেশের সমস্ত পর্দায় ও লামন্তই স্লাধার লতা 



রাজস্থান'। 

উপস্থিত হইলেন। এরূপ মনোহর দৃশ্য হইতে মিৰারভূমি প্রায় অর্থশতাবী ধরিয়া 
বঞ্চিত ছিল। কিন্তু আজি -দীর্ঘকালের পর শিশোদীয়কুলের রাজসভাকে সৈল্যসামস্তে 
পরিপূর্ণ দেখিয়া! নাগরিক ও জানপদবর্গের আননের্ আর সীমাঁপরিসীমা রহিল না। 

যে সর্দার, সাঁমস্ত ও সৈনিকগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া পরম্পরে বিচ্ছিন্ন ভাঁবে কালযাপন 
করিয়াছিল, তাহারা আজি যে কোন্ দৈবী শক্তির প্রভাবে পুনর্বার একত্রিত হইল, 

তাহা জানিবার জন্য সকলেই নিরতিশয় উৎস্থক হুইয়া উঠিল। কোন সর্দীরই রাঁজসভায় 
আসিতে পরাজ্ুখ হইলেন না। এমন.কি যে বৈপ্লবিক ছূর্দর্য হামির কিছুকাল 
পুর্ব্বে হার-মহিষীর বিবাহপণ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, এবং যে সঙ্গাবং সর্দার শপথ 
করিয়াছিলেন যে, “আমি রমণীর নিকট মন্তভক অবনত করিতে পাঁরিব, তথাপি রাজার 
নিকট পাঁরিব না »__তীহারা উভয়েই তাদৈশর ও দেবগড় পরিত্যাগ পূর্বক রাজান্ুমতি 
শিরোধারণ করিয়া! রাঁণার সমীপে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যেই মিবারের সমন্ত সামস্তই রাজধানীতে আসিয়া সমবেত হইলেন। আজি 
সকলেরই মুখমগ্ডলে আশা, আনন্দ ও উৎসাছের হাস্যময়ী বিভা! প্রতিফলিত হইতেছে। 
স্বদেশের ছুরবস্থা দর্শন ও আপনাদিগের ছুরাঁচরণের বিষয় চিস্তা করিয়া সকলেই মনে 
মনে সাতিশয় অগ্রতিভ হইলেন । কিন্তু সেই অপ্রতিভ ভাবজনিত হৃদয়ে যে হ্বল্পমাত্র 

বিষাদরেখা পরিদৃশ্যমান হইল, তাহা আনন্দের উচ্ছাঁসে তখনই বিলীন হইয়া 
যাইতে লাগিল। 

সর্দারগণের একক্রীকরণের সঙ্গেসঙ্গেই আর একটী কার্ধ্য বিশেষ আবশ্যকীয় ও গুরুতর 

বলিয়া প্রতীত হইল। দূর্ধর্ষ মার্াট্রাদিগের পৈশাচিক প্রপীড়নে যে সমস্ত নাগরিক ও 
জানপদবর্গ মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়! দেশাস্তরে বাস করিতেছিল, তাহাদিগকে মিবারভূমে 
পুনরাঁনয়ন করিতে কৃতসঙ্কর হইয়! রাণ! তছ্ুপযোগী উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত উক্ত কাধ্য অতি দুরূহ ও বহু সময়সাপেক্ষ বলিয়! বিবেচিত হইল। কেননা 
সেই সঙ্কটকালে যাহারা তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছে, তাহাদ্দিগের সহিত সেই 

সমস্ত বিবাসিত মিবারবাসিগণ নাঁনাপ্রকার বাধাবাধকত। ও সন্বন্নত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। 

সেই বাধ্যবাধকতা ও সম্বন্ধ ত্যাগ করা সামান্ত ব্যাপার নহে। কিন্তু যেখানে 
মিবারের একটাও অধিবাসী অবস্থিত ছিল, সেই খানেই তাঁহার নিকট ঘোষণাপত্র প্রেরিত 

হইল। সেই ঘোষণাপত্র প|ইবামাত্র সে ব্যক্তি রাঁশাকে সম্তোষকর আশ্বাস প্রদান 

করিতে লাগিল। সেই সকল আশ্বীসবাক্যের অভ্যন্তরে যে সকল গভীর ও হৃদয়োত্তেজক 
ভাব নিহিত ছিল, তাহা অবগত হইলে শ্বদেশদ্রোহী অতি পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয়ে 

শ্বদেশামরাগ উদ্দীপিত হইয়া! উঠে এবং যাহাদিগের মনে.মমে এরূপ ধারণা আছে যে, 
রাজপুতগণ শ্বদেশপ্রেমিক নহেন, তাহাদেরও জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়া তাহাদিগকে 

বুঝাইয়৷ দিবে যে," শ্বদেশপ্রেমিকতাঁয় আর্ধ্যসস্তান চিরকাল অভ্যান্ত। ভাঁরতের যে 

কোন স্থানে যে কোন মিবারী অক্ঞাতবাসে কাল ষ্কাপন করিতেছিল, সেই ঘোষণাপত্র 
প্রাপ্ত হইবামাত্র সে অমনি উৎসাহ সহকারে বলিম্ন। উঠিল )__“শক্রর অত্যাচার অথবা 



মিবার। 

শ্বদেশরোহী পাষগুদিগেয় উৎপীড়ন গ্রাহা করিব না) কেহই কিছুতেই আ দিকে 
আমাদিগের “বাপোত!”” *হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। যদিও সে সময় অতীত 

হইয়াছে, যদিও রাজপুতদিগের সে মহত্ব, সে বীরত্ব, সে গৌরবগরিমা কালসাগরে 

বিলীন হইয়া গিয়াছে, তথাপি ।মিবারের কৃষকদিগের জন্মভূমির প্রতি যে অটল ভক্তি 
ছিল, তাহার দশাংশের একাংশও লেখনী দ্বার! প্রকাশ করিতে পরি কি না সন্দেহ । 

যাহার! দারিপ্রযের বিরাট চক্রে কখনও নিপ্পেষিত হয় নাই, নৈরাশ্যের হৃদয়তেদী 
অন্কশতাড়নের পর যাহারা আশার জীবনতোধিণী সাত্বনাস্থধা পান করিতে পাঁরে নাই, 
তাহার্দিগের পক্ষে এ মকল বিবরণ উপনযাস বলিয়! প্রতীত হইবে কিন্ত যিনি 
এই নিপীড়িত আধ্যসস্তানগণের হৃদয়বিদারক আর্তনাদ শ্বকর্ে শ্রবণ করিতেছেন, যিনি 

শ্চক্ষে দেখিয়াছেন যে, পাষণ্ড মীহাট্রাগণের পৈশাচিক উৎপীড়নে রাজস্থানের এক এক 

গ্রদেশ একবারে ছারখার হইয়। গিরাছে; কতদিন কত নগর তন্মে পরিণত হইয়াছে, 
কত নিরীহ কৃষকের শস্যক্ষেত্র দলিত ও মহারাষ্্ীয় ঘোঁটকদিগের কঠোর দশনে ছিন্ন ভিন্ন 

ছয়! গিয়াছে, কত গৃহস্থের সর্বস্ব লুষ্ঠিত হইয়াছে, গোধন আচ্ছিন্ন হইয়! মারা 

দন্থাদিগের শিবিরে নীত হইয়াছে এবং নাগরিক ও জানপদবর্গ নিরীহ মেষপালের ন্যায় 

ধৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া দেশ হইতে বহিষ্ক'ত ও' নির্বাসিত হইয়াছে ;_ তীহারাই কেবল 
বুঝিতে পারিবেন যে, দীর্ঘকালের যন্ত্রণী হইতে মুক্তিলাভ করিয়। মিবারীগণ কিরূপ 

নথ অনুভব করিয়াছিল। যে দিন তাহাদিগের শৃঙ্খলভার মুক্ত হইল, যেদ্দিন তাঁহার 

দীর্ঘকালম্থায়ী বনবাসক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অতিদুর বিদেশ হইতে স্বদেশে 
একত্রিত হইল, যেদিন মাতৃভূমির শান্তিনিকেতনে প্রত্যাগত . হইয়া! পিতা পুরে, 
ভ্রাতা ভগিনীতে বন্ধুবান্ধবে বনুরদিবসের পর পরস্পরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া! আনন্দাশ্রুতে 

পরস্পরকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল ;--শাস্তির স্ু্সিপ্ধী নিকেতন, সংসার-মরুভূমির 

নুশীতল ছায়াকুপ্ত, হৃদয়ের আশাপিপাপার কেন্দ্রস্থল যে আবাসগৃহ হইতে এতদিন 

বিচ্যুত হইয়াছিল,_ধে গুভবামরে সেই সমস্ত গৃহে ফিরিয়া আসিল”_সেই দিন তাহাদের 

ঘদয়ে যে আনন্দের শাস্তমুর্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, সে মৃষ্তি তাহারা দে জীবনে 

আর ভুলিতে পারে নাই। দেই শ্রাবণমাসের তৃতীয় দিবস মিবারের একটা সুখময় 

দিন )_-শিশোদীয়দিগের আনন্দের একটা মহাযোগ । উক্ত দিবস মিবারের ছিন্ন ভিন্ন 

নিগীড়িত প্রজাধুন্দ দীর্ঘকালের পর একত্রিত হইয়া শান্তিস্খামৃত পান করিয়াছিল। 

সকল অবস্থারই প্রায় তিন শত ব্যক্তি আপনাদ্দিগের শকট ও কর্ষণোপযোগী ন্তরাদি 
লইয়। উদ্যত পতাকাহন্তে নৃতাগীত করিতে করিতে কুপাশনের দিকে অগ্রসর হইতে 

লাগিল। -তদনস্তর সকলে দীর্ঘকালের পরিত্যক্ত আবাসসমূহে পুনঃগ্রবেশ করিয়া 

গৃহ কল পরিষ্কৃত করিল এবং ভগবান্ গণেশের প্রতিমূর্তি পূর্বের ন্যায় আপনাপন 
ঘারচড়ে স্থাপন করিয়া আনন বাদ করিতে লাগিল। দেই দিন, এবং ব্রিটেনের 

সহিত জন্ধিস্থাপনের আট মাসের মধ্যেই, মিবারের তিনশত নগর ও গ্রাম একবারে 

তার আবাদি আতা “বাগোডা” নাথ অতিহিত করিয়া খাকে। 



| রাজস্থান । 

'লোরজনে পরিপূর্ণ হইল। সকলেই পিতৃপুরুষগণের আবাসভূমিতে প্রত্যাগত হইয়া 
বিটিষসিংহকে ছুইহস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, যে সকল শশ্ক্ষেত্ 
দীর্ঘকাল ধরিয়া হলম্পর্শ হইতে বঞ্চিত ছিল, আবার তৎসমুদায় আপনাদিগের 
অনস্তরদ্বের দ্সা্কর বক্ষঃস্থল বিদারণ পূর্বক অনস্ত ঠস্যরাশি উৎসর্গ করিতে লাগিল। 

এই সকল দেখিয়া! শুনিয়। কুমংস্করাচ্ছনন ব্যক্ষিগণের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব বিশ্ময়রসের 

সঞ্চার হইল। তাহারা মনে করিতে লাগিল 'বুঝি কোন দৈবী শক্তির প্রভাবে মিবারের 
ভাগ্যতরঙ্গ পরিবর্থিত হইল। নতুবা যে সফল আবামগৃহ পেচক ও শৃগাল কুকুরের 
আশ্রয়কুছরে পরিণত হইয়াছিল, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তৎসমুদায়ই আবার পরিষ্ত 
ও অধ্যুধিত হইবে কেন?- নতুবা! যে সকল শস্যক্ষেত্র অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, 

যথায় বন্যবরাহ ও শ্বাপদকুল আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিফণ্টকে রাজ্যন্ুখ উপভোগ 

করিতেছিল ;-_কোন্ মোহিনী মায়ার প্রভাবে সে সমস্ত ক্ষেত্র পরিষূত হইয়া! আবার 
দবর্ণফলোৎপাদিক! শস্যরাজি প্রসব করিল?” যাহাহউক ইহা ব্রিটেনের পক্ষে সামান্ 
গৌরবের বিষয় নহে যে, তাহার অনীম করুণাবলে নিপীড়িত, নিগৃহীত, নির্বাসিত 

রাজপুতগণ গভীর ধ্বংসকৃপ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া আবার শ্রীবৃদ্ধির উন্নন্ক সৌপানে 
আরূঢ় হইতে পাঁরিলেন। জগতে যতদিন রাজপুত নাম থাকিবে, যতদ্দিন সভ্যতা, 

গৌরব ও স্বাধীনতার আর্দিনিকেতন এই ভারতভূমির গৌরব ও অধঃপতন কীর্ঘন 
করিবার জন্য একজনমাত্র প্রতিহাসিক জীবিত থাকিবেন, ততদিন ব্রিটেনের এই মহত্ব 
কেহই ভুলিতে পারিবে না। কিন্ব ব্রিটেন স্বহন্তে যে তারতসন্তানদিগকে ধ্বংসের 

অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আবার কি ম্বহাস্তেই তাঙ্ছাদিগকে ধ্বংসকৃপে 
নিপাতিত করিবেন 1--বলিতে পারি না; কিন্তু এ চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিতেও হৃদয় 
বিদীর্ণ হইয়া! যায়। 

মিবারের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের নিষিত্ব যে কল উপায় উদ্তাবিত._ও অবলঘ্ধিত হইল) 

তাহাই যথেষ্ট বলিয়া কখনই [বিবেচিত হইতে পারে না) এবং তৎসমস্ত উপায়ের 
সাহায্যে কখনও প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। নাগরিক ও 
জানপদবর্গ দূর-প্রবাস-ক্লেশ হইতে নিফৃতি লান্ত করিয়! স্বদেশে প্রত্যাগত হইল বটে) কিন্ত 
তাহাদিগের এমন সংস্থান ছিল না, যে, তাহার সাহায্যে তাহারা দেশের শিল্প ও বাণিজ্য 

ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতে পারে। যে সমস্ত বিদেশীয় বণিক, পণ্য-বিক্রেতা, 

ও শ্রেষ্ঠীগণ মিবারে ' অবস্থিত ছিল, মহারাই্ীয় বিপ্লবের সময়েই তাহার! তদ্দেশ পরিত্যাগ 
করিয়া স্ব স্ব দেশে পলায়ন. করিয়াছিল ; এবং যিবার যাহাদের মাতৃভূমি, যাহারা 
সে প্রচণড প্রপীড়ন সহ করিয়াও জন্মভূমি ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহার! অন্যান্য 
মিবারিগণের স্তায় দারিদ্র্যের নিয়তর্ম কৃপে নিপাতিত হুইয়াছিল। রাজকোষ পৃন্ত- 
পর্াকুল নিম্ব ওদরিদ্র। যাহার! তত উৎপীড়ন সছ করিয়াও হ্বায় পাঁতিয়া আপনাদিগের 
সঞ্চিত ধনরাশি রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, রাণা তাহ্াদিগের নিকট টাকা কর্ম চাহিলে 
তাহারা শতকরা ছত্রিশ টাকা পরিমাণে সুদ গ্রব্থন! করিতে লাগিল । অগত্যা রাগাকে 



মিবার। সং 
" $ প্র * ও নে 

ভাঁহাতেই সম্মত চইতে হইল। সুতরাং রাখার খণদায় অধিক পরিম।ণে টি ৰঁ 
উঠিল। এই সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধারলাভের উপায়াস্তর ন! দেখিয়! রাখা বিদেশীয় 

বণিক ও শরেষ্টিদিগকে আহ্বান, করিতে লাগিলেন | মিবাঁরের ছুরবস্থ 'নিবন্ধন 
মিবারপতির প্রতি পাছে কোন অপরিচিত বণিকের অনাস্থা বা অবিশ্বাস জন্মে, 

এতদাশঙ্কায় ব্রিটিৰ .এজেণ্ট ভারতের প্রধান প্রধান নগরের বণিকবৃন্দের নিকট রাশাঁর 
ও আপনার এক একখানি প্রতিজ্ঞা-পত্র প্রেরণ করিলেন । কিন্তু এতংসম্বন্ধে 

এছ্ধেন্ট সাহেব যাহা! আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বস্তঃ তাহাই সংঘটিত হইল । ভারতীয় 

বণিকগণ মিবারের সকল নগরেই শাখা-কার্য্যালয় স্থাপন করিল। কিন্তু কোথ।য়ও 

একটা মুল কার্ধ্যালয় স্থাপন করিতে তাহাদের সাহস হইল না । সেই সমস্ত 
শাখাঁকার্যযালয়ে তাহাদের এক একজন কার্ধ্যাধ্যক্ষ নিধুক্ত হইয়া, দেশ, কাল 

ও পাত্রের উপযুক্ত বিচার পূর্বক আপনাপন কর্তব্য সাধন করিতে লাগিল। যে সকল 
ছুণিয়ম হইতে বহির্বাণিজ্যের উন্নতির পথে প্রতিরোধ স্থাপিত হইয়াছিলঃ তৎসমুদায় 

অচিরে একবারে অন্তরিত হইল এবং পণ্যপ্রব্যাদি-বহনের জন্ত শু্ধ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত 

দেশের স্থানে স্থানে যে বহুব্যয়মাপেক্ষ নানাপ্রকাঁর কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, 
তৎসমস্তই উঠাইয় দিয়! তংপরিবর্তে অন্যরূপ স্ুচাক বন্দোবস্ত হইল ।. এইরূপে 

মিবারের বাণিজ্যোন্নতির বিরুদ্ধে যে সমস্ত গ্রতিরোধ ছিল, তৎসমন্তই দূরীরুত হইলে 

মিবারভূমি শনৈঃ শনৈঃ শ্রীবৃদ্ধির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল । 

মিবারে ভিলবার। নামে একটা প্রসিদ্ধ বাণিজ্য নগর আছে । : পুর্কেই বর্ণিত 
হইয়াছে যে, উক্ত ভিলবার দুর্ধর্ষ মাহ্থাট্রাগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ উৎসাদিত হইয়াছিল। 
এমন কি তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্বাপদকুলের আশ্রয়স্থান হইয়া! গভীর অরণ্যে 

গরিণত হইয়। ছিল,-তন্মধ্যে কচিৎ জনমানবেরও সমাগম দেখিতে পাওয়া যাঁয় নাঁই। 

আজি ব্রিটিষ এজেণ্টের স্চাকু শাসনগুণে তাহা যেন ধ্বংসরাশির মধ্য হইতে 
মন্তকোত্বোলন করিয়া আবার উজ্জ্বল কান্তিতে দণ্ডায়মান হইল। যেন তাহার দেই 

সতপীকৃত ধ্বংসরাশির মধ্য হইতে অসংখা বণিক উখিত হইতে লাঁগিল। এইব্নপে কয়েক 

মাসের মধ্যেই ভিলবার! দ্বাদশ-শত বিপণিতে সজ্জিত হইল। ইহার অর্দাংশ বিদেশীয় 

বণিককর্তৃক অধিকৃত হইয়া রহিল । 
ভিলবারার ষে রথ্যাসমূহ ইতিপুর্মে আরণ্য লতাগুলে পরিবৃত হইয়া ছিল, আজি 

তত্সমুদায় নুপরিষ্ৃত ও ন্মপরিচ্ছন্ন মুদ্তিতে পরিদৃশ্যমীন হইতে লাগিল। যথায় 

জনমানবের সমাগম ছিল না, আজি তথায় দূরতম দেশের পণ্যজাত শতসহআ্র শকট 
দ্বারা আনীত হইতে লাগিল। শকটে শকটে পথসমূহ দুর্গম 'হইয়! পড়িল । 

শ্বদেশজাত দ্রব্যদামগ্রীর বিক্রয়ার্থ উক্ত নগরে সপ্তাহে সপ্তাহে হাঠ বমিতে লাগিল 

এবং পণ্যবিক্রেতাগণের উৎসাহ বদ্ধন করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে এই মর্মে ঘোষণাপত্র 
প্রচারিত হুইল যে, “যে ব্যক্তি উ্ত হাঠে দ্রব্যাদি-বিক্রয় করিতে আসিবে, তাহার নিকট 

প্রথম এক বংসর কোন প্রকার শুন্ধই গৃহীত হইবে না|” যাহাতে নগরের শান্তি 
ণ১ 



রাজস্থান। 

_ সচাক কূপ .সংয়ক্ষিত হয়, যাহাতে বণিকদিগের বাণিজ্য বিষয়ে কোনরূপ ক্ষতি না হয়, -: 
তাহা সাধন করিবার জন্তও রাগ! বিশেষ মনোনিবেশ করিলেন এবং যাহাতে নাগরিকগণ 

শ্বেচ্ছামত আপনাদিগের শাপ্তিরক্ষক ও কর়-সংস্থাপকদিগকে মনোনীত করিয়া লইতে 

পারে, সেই সঙ্গে তছপযোগী আরও নানাপ্রকার সুমিরম বিধিবদ্ধ হইল। এই সকল 
নিয়ম যথাবিধি পরিপাঁধিত হইতেছে কি না এবং নাগরিকগণ পূর্বোক্ধ গ্বাধীনতা 
সম্ভোগ করিতেছে কি না, তাহা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটী কাধ্যকরী সভা 
স্থাপিত হইল। এই সকল হিতসাধিনী বিধিগ্রণালী হইতে ভিলবারার যে, বিশেষ 

শীবৃদ্ধি সাধিত হইতে লাগিল, তাহা সহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে। এমন কি 
ভিলবারার পুনঃস্থাপনের ছুই চারি বৎসর প্ররেই তন্নগরে প্রায় ভিন সহত্র অট্টালিক1 
উখিত হুইল। মেই সমস্ত অট্টালিকার অধিকাংশ বণিক, শ্রেষ্ঠী ও শিল্পিগণ কর্তৃক 
অধিকৃত ছিল। এতত্তিন্ন নগরের মধ্যস্থলে একটী নৃতন রথ্যা প্রনস্তত হইল। উক্ত 
স্খ্যানির্দাণের ব্যয় সমস্তই আদত্ব শুক্ক হইতে সংসাধিত হইয়াছিল। 

ভিলবারার অধিবাসিগণ শাস্তিম্থথ সম্ভোগ করিয়! শ্রীবৃদ্ধির উচ্চ সোপানে আরোহণ 
করিতে লাগিল বটে; কিন্তু এজগতে নিরবচ্ছিন্ন ও বিমল স্থখভোগ কখনও কাহার 

ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। স্থতরাং ভিলবারার অধিবানিদিগেরও ভাগ্যে সেরূপ ঘটিয়া 
উঠিল না। তন্নগর-প্রবানী বিদেশী বণিকদিগের সহিত তাহার্দিগের ঘোরতর সংঘর্ষ 
লমুদ্ভূুত হইল। কোথায় তাহারা আত্মোক্লতি'সাধনে তৎপর হুইয়া পরম্পর পরম্পরকে 
উত্নতিমার্মে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিবে, না ভাহার! প্রতিত্বন্িতাক্ষেত্ধে অবতীর্ণ 
হইয়া পরস্পরের উন্নতিশ্রোত পরস্পরে প্রতিরোধ করিতে যন্ধবান্ হইল। সকলেই 
স্বর্থসাধনে তৎপর হুইয়া এক একটা পণ্যদ্রব্য একবারে এক চেটিয়া করিয়া লইবার 
উদ্যম করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মে সকল উদ্যম অচিরে বিফলীকৃত হইল। 

এই ব্যৰসায়গত বৈষম্য দুরীকৃত হইলে রাধা মনে কঠিলেন যে, ভিলবারার শাস্তি 

স্থাপিত হইবে) কিন্তু তাহার সে আশা ফলবতী হইল না। সেই ব্যবসায়গত 

ৃ্ অনৈক্য মন্দীভৃত হইলে তাহাদিগের নধ্যে ধর্শগ্ অনৈক্য উখিত হুইয়। ঘোরতর 

বিদ্বেষানল জালিয়া দিল। ঠিলবারার হিন্দু বণিক ও ব্যবমাযিদিগের মধ্যে প্রায়ই 

ছইটা তন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। একটা বৈষ্ণব; অপরটা জৈন। এই ছুইটা গরম্পর 
বিসঘঘাদী ধর্দ-সন্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষবহধি এরপ প্রচণ্ড বেগে জলিয়া উঠিল যে, তাহার 

শাস্তিবিধান করিবার জন্য ভাহার্দিগকে অবশেষে ধর্মাধিকরণের আশ্রর গ্রহণ করিতে 
হইল। ইহাতে উভয়পক্ষেরই সমূহ ক্ষতি হইণ। কেনন! সুবিধা পাইয়1 বিচারালয়ের 
কীটগণ তাহাদিগের সকলেরই নিকট কৌশলে অর্থ সংগ্রহ করিতে ল।গিল। এই সকল 
কারণ নিবন্ধন তিলবারার শ্রীবৃদ্ধি অনেক পরিমাণে প্রতিরুদ্ধ হইয়া পড়িল। রাণা 
মনে করিয়াছিলেন যে, ভিলবারাকে মধ্যভারতের প্রধান বাণিপ্রয স্থল করিয়! তুলিবেন7 

কিন্তু তাহার সে আশা! ফলবতী হইল না *। রে : | 

* ১৮২৫থ্ছাবে হবার সাহেব রাজপুতান। অনণ করিতে গিয়া ভিলবায়ান প্রীবৃধিশনে পরম প্রীত হইয়াছিলেন। 



মিবার। 

: মিবারের শান্তিস্থাপন ও শ্রীবৃদিসাধনের জন্য যে তিনটী কর্তবা স্বীকৃত ও-পোধিতত 
হইয়াছিল, তন্মধো, কেবল বাবসায়ীদিগের বিষক্ষ বর্ণিত হুইল। অবশিষ্ট ছইটায় 
মধ্য সামন্বপ্রথার সংঙ্কারসাধন, সর্বাপেক্গ! দুরূহ ব্যাপার বলিয়া! নির্ধারিত হইল 
কৃষক ও বণিকদিগকে উৎদাহ 'ও আশ্রয় দান করিলেই যথেষ্ট হইবে। সেই উৎসাহ 
ও আশ্রয়লাতে উত্তেজিত হইয়। তাহার! আপনাদিগের ও স্বদেশের প্রবৃদ্ধি সাধন 
করিতে প্রাণপণে পরিশ্রম করিবে । সে পরিশ্রম যত কেন কঠোর হউক না! 
তাহাদিগের প্রতি অল্প পরিমাণে কর নির্ধারণ করিলেই তাহারা আপনাদিগকে কৃতন্কতার্থ 
মনে করিবে। কিন্তু সামস্ত-সমিঠির সংস্কার সাধন করিতে হইলে অনেককে যে পরিমাণে 
তাগ স্বকার করিতে হইবে, সে-ত্যাগস্বীকারের উপযুক্ত গ্রতিদান হইতে পারে, 
এমন কিছুই নাই। কিন্তু তাছা বলিয়া যে, সকল সামস্তকেই কিয়ৎপরিমাণে ত্যাগ 
্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে এরূপ ছুই চারিজন আছেন, 
ধাছারা এরূপ অনুষ্ঠানে লাভবান হইবেন। উদাহরণ স্বরূপ একমাত্র কোতারিও 
সর্দারের বিষয় উন্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কোতারিও যেরূপ সুসম্পন্ন ছিলেন, 
তাহাতে তাহাকে কিছুমাত্র ক্ষতি শ্বীকার করিতে হয় নাই। কিন্তু দেবগড়, শালুস্ব?, 

বাবেদনোরের ন্যায় যাহার! বিদেশীয় সাহাযা, চক্রাত্ত। কুটপন্থা অথব। অসিবলে 
আপনাদিগের প্রতৃত! অব্যাহত রাখিতে সদাদর্বদ1 যত্ববান্; তাহাদিগের মনে এরূপ 

আশঙ্কার উদয় হইল যে, হয়ত এতম্লিবন্ধন তাহাদিগকে সমূহ ক্ষতি শ্বীকার করিতে 

হইবে। কেনন! তাহারা স্থার্থাধনার্থে যে নৃশংস ও স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন 

করিয়াছিলেন, রান্যে সেরূপ সুশৃঙ্খল সাধিত হইলে, তাহাদিগের সে স্বেচ্ছাচারিতার 

সমূহ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা । অর্দশতানব্বীর অরাজকতায় তাহারা যে ছ্রত্ত 
স্বেচ্ছাচারিতার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, আজি ত্তাহাদ্দিগকে তাহার হিসাব নিকাশ 

করিতে হইবে) আর্জি তাহাদিগকে তৃমিবৃত্তি সমূহের পার্ট! পরিবর্তিত করিয়। লইতে 

হইবে; এই সকল চিন্তা যুগপৎ তান্থাদিগের হৃদয়ে উখিত হইয় তাহাদিগকে নান! 

আশঙ্কায় আকুলিত করিতে লাগিল। এতদ্যতীত সর্দারদিগের মধ্যে যে সাশ্রদাস্িক 
ভাব বিরাদ্িত ছিল, তাহার দূরীকরণ, এবং পরম্পর পরম্পরের যে সমস্ত ভূমিসম্পত্তি 
অপহরণ কল্মিছিল, তৎসমন্তের নিরাকরণ আরও হুইটা প্রধান কর্তব্য বলিয়। স্থিরীকৃত 

হইল। এই ছইটা কর্তব্ের মধ্যে প্রথমটার বিষয় চিন্তা করিয়। রাধা নিরতিশয় 
্ু্ হইলেন। তিনি জানিতেন যে, “বরং ব্যান্্ ও ছাগলকে এক পাতে জলপান 
করাইতে পারা যায়ঃ; তথাপি রাঙ্গার ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য চন্দাবৎ ও শক্তাবংদিগকে 

একত্রে কার্ধ্য করিতে বাধ্য করিতে পারা যায় না। ফলতঃ রাজ্যের সকলই মিধারের 

স্কারসাধনের কৃতকাধ্যতায় হতাশ হইলেন। তীহাদের সকলেরই মনে ঢৃঢ় ধারণা 
হইল যে, কেহই মিবারতূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে না। এমন কি শক্তাবৎ 
অর্দ!র জোরাবরসিংহ হতাশ হইয়া বলিলেন “যদি পরমেশ্বর শ্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন, তাহ। 

হইঙ্গে তিনিও মিবারের সং্কারসাধন করিতে পারিবেন ন11 | 
চি 



রাজস্থান। 

. এই মহৎ কর্তব্যদাধনের জন্য যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইল, ততগমস্তের উল্লেখ 
এস্বলে "সম্পূর্ণ নিশ্রয়োজন। অনেক সভা সমিতি আইৃত হইল) অনেক তর্কবিতর্ক 

হইল; কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। চন্দাবৎ ও শক্তাবৎদিগকে কিছুতেই সম্মিলিত 
করিতে পারা গেল না; বরং সেই নকল কার্ষ্যে তাহাঁদিগের পরম্পরের বিসম্বা্দ আরও 

বন্ধিত হইতে লাগিল। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সন্ধিপত্র স্থাপিত হইয়াছিল, তাহ 

মেই বদরের ২৭ শে এপ্রেল দিবসে সর্বসমক্ষে পঠিত হইল; এবং সন্ধিদ্বারা 
তাহাদের সামস্ততন্ত্রের যেরূপ পরিবর্তন প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহ! সকলকেই বিশদরূপে 
বুঝাইয়া দেওয়া হইল। ইহার পররাজার ও সামন্তদিগের কোন্ কোন্ ব্ষিয়ে স্ব 
অথ্যাহৃত থাকিতে পারে, তাহ। নিরূপণ কররয়া একখানি স্বত্বপত্রিক। প্রস্তুত হইল" 

প্রকাশ্য সভাঙ্থলে সেই স্বত্বপত্রিকায় স্বাক্ষর করিবার জন্য রাণা একটা দিন স্থির 

করিলেন। তদনুসারে মে মাসের প্রথম দ্রিবন সকলের এ্কমত্যক্রমে নির্ধীরিত 

হইল। বসন্তহচর এপ্রেল মাস অতীত হইলে, ক্রমে নিদাঘের দিবাকরকে শিরে 

ধরিয়া মে মাস জগতে দেখা, দিল। সামস্তগণ আপনাদিগের ভাগ্যলিপি পরীক্ষা 

করিবার জন্ত.সকলে একত্রে সমবেত হইলেন। ক্রমে সেই স্বত্বপত্রিক1 পঠিত হইল) 
সকলেই তাহার প্রত্যেক হুত্র' লইয়া! নান! তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন । কিন্তু সে 

দিন কিছুই স্থির হইল না।' অনেক আন্দোলনের পরও যখন কোন বিষয়েরই 
মীমাংসা! হইল না, তখন দেবগড়ের গোপাল দান সকলের মুখপত্র স্বরূপ দণ্ডায়মান 
হইয়া র!ণাকে নিবেদন করিলেন “মহারাজ! অদ্য কিছুই মীমাংসিত হইল না; 
সকলেরই একান্ত ইচ্ছা যে, এ বিষয়ে একবার আমার বাটীতে ইহ্টীরা সকলে সমবেত 
হইয়া মন্ত্রণা স্থির করেন) ইহাতে মহারাঙ্গের অভিপ্রায় 'কি?” রাণা তাহাতে 

কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। এইব্ূপে আরও ছুই দিবস অতীত হইল। সকলেই 
সেই ছুর্ূহ সমস্যার মীমাংসার জন্য উদ্ধিগ্ হইয়! উঠিল | অবশেষে চতুর্থ দিবস মমাগত 
হইলে উদয়পুরের প্রকাও সভাপ্রাঙ্গন লোক-সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সকল 
শ্রেণীর সর্দার, সেনানী ও সৈনিক উপস্থিত হইলেন । যাহার পীড়া অথব। অন্য কোন 

কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে পারিলেন না, তাহারা আপনাপন প্রতিনিধিকে প্রেরণ 

করিলেন। রাণা। আপনার পুক্রগণের সহিত উচ্চ গদির উপরিভাগে *আসন গ্রহণ 

করিলেন। কিন্তু মে দিবস অল্পে সে বিষয়ের মীমাংস। হয় নাই। সমস্ত দিবাঁভাগ 
অতিবাহিত করিয়। সু্্যদেব অন্তাচল-চুড়া অবলম্বন করিলেন, তথাপি কিছুই স্থির 

হইল না। ক্রমে রজনী আমিল-_নিশীথকাল দেখ! দিল,_-তথাপি কিছুরই মীমাংসা 
নাই ১-অবশেষে উষার রক্কিমরাগে পূর্বগগন অন্নে অরে আলোকিত হুইতে লাগিল; 
তখন ৫ই মে দিবসের প্রত্যুষ তিন ঘটিকার সময় সর্দারগণ সেই স্বত্বপত্রে স্বাক্ষর 
করিলেন | এই পঞ্চদশ ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘকালের মধ্যে রাণা যেরূপ সুবিচার ও মত- 
দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেরই মনে এরূপ আশার সঞ্চার 
হইস্সাছিল যে তৎকর্তৃক মিবারের ভাবী বৃদ্ধি সাধিত হইবে. 



মিবার |. 

ূর্বায়োজন এইরূপ হথিরাকৃত হইলে সন্ধির সমস্ত হুত্রই পালন করা বিশৈ্ষ 
প্রয়োজনীয় হুইয়! উঠিল। সকলে স্থির করিলেন যে, শীগ্র না! হউক কিন্তু ষখাবিষ্ধি' 
সেই সমস্ত সুত্র পালন করিতে হইবে। তদনুদারে কয়েক মাসের মধ্যেই সমস্ত 
সন্ধিপত্রই যথাবিধি অন্থপালিত হুইল। যেবপ শাস্তি ও ভদ্রতার সহিত সন্ধির প্রস্তাব 
হইয়াছিল, সেইরূপ শাস্তি ও তদ্রুতার সহিত সন্ধি সংসাঁধিত হইল) ইহাতে কোন পক্ষেই 
বিন্দুমাত্র শোণিতপাত হইল না; কাহাকেও একবারমাত্র বন্দুক সজ্জিত করিতে 
হইল.না.।-_বন্দুক সজ্জিত কর! দুরে থাকুক, উদয়পুরের একশত মাইল" হানের মধ্যেও 

একজনমান্র ব্রিটিষ সৈনিকের আরশ্তক হয় নাই। 
ক্রমে ক্রমে সকল সংস্কার একে একে সাধিত হইতে লাগিল। নির্বাসিত 

মিবারিগণের পুনরাহ্বান, বৈপ্লবিক সর্দারদিগের দমন, ব্যবসাবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন )__ 
এই সকল কার্য ব্রিটিষ এজেন্ট মহাত্মা টড সাহেবের চেষ্টায় ও যত্বে স্থচারুরূপে 
সাধিত হইল। কিন্তু বিদ্রোহী ও.অত্যাচারী সর্দারগণ মিবারের যে সমস্ত ভূমিসম্পন্তি 

অন্তায় রূপে হরণ করিয়াছিল, তৎসমস্তের উদ্ধার সর্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া অনুমিত 
হইল। কেননা সেই অপহৃত ভূমিসম্পত্তি উদ্ধার করিতে গেলেই অপহাঁরী সর্দারদিগের 
সহিত বিবাদের সম্ভাবনা! । তাহারা কখনই সামান্তে সেই সমস্ত সম্পত্তি প্রতিদান 
করিবে না। কেহ চারিপুরুষের স্বত্বাধিকারের প্রমাণ দেখাইবে, কেহ বা বিদ্রোহী 
হইবে। ফলতঃ উক্ত কাধ্য এক প্রকার ছুঃসাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। অনেক 
দিন ধরিয়া এই সকল বিষয় লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইল) কিন্তু শীঘ্র কোন ফলোদয় 
হইল না। রাণা সর্দারদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া! নানাপ্রকার মধুর বাক্যে 
সকলের হৃদয় নরম করিতে লাগিলেন এবং অতীত ঘটনার চিত্র তাহাদিগের নয়নসমক্ষে 

ধারণ করিয়৷ তাহাদিগকে শানাপ্রকারে প্রতিবোধিত করিতে চেষ্টা করিলেন । 

মিবারের সেই স্বর্ণযুগে-গিহ্লেটকুলের -শ্বাধীনতার গৌরবকালে সেই সর্দরদিগের 
পিতৃপুরুষগণ মিবারের স্বাধীনতা, মিবারের গৌরবগরিমা, মিবারের স্থখ শান্তি সংরক্ষ 

করিবার জন্ত কেমন বীরের ন্যায় আম্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, আর ইহারা সেই 

বীরদিগের ৰংশধর হইয়া! রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিয়া স্বদেশের সর্বনাশ করিবেন? 
তবে কি ইহার! সেই ম্বদেশপ্রেমিক সর্দারদিগের বংশধর নহেন ?__তবে কি ইহীর! 

মিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই? সেই স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র মিবাঁরভৃমে জন্মগ্রহণ 
করিয়া, সেই স্বদেশান্রাগী আগ্মোতত্রটা। মহাতআ্মাগণের পবিত্র শোণিতে পরিপুষ্ট হইয়া 

মিবারের সর্দারগণ .পাশবী স্বার্থপরতার পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য কি সেই পন্বর্গাদপি 
গরীয়সী” জননী জন্মভূমির দিকে চাহিয়া! দেখিবেন না? অতীতের জলস্ত চিত্রের 

সহিত বর্তমান সময়ের বিষাদময় ঘটনাচিত্রের তুলনায় সমালোচনা করিয়া রাণ। 
সর্দারদিগকে উক্তরূপ উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিলেন। সুখের বিষয়. তাহার 

চেইা ক্রমে ক্রমে ফলবতী হইতে লাগিল। তাহার ভাবপূর্ণ বাক্ন্থধা তীহাদিগের 

কর্ণে প্রবেশ করিয়া! তাহাদিগের কঠোর হৃদয়কে অন্গে অন্নে আর্ত করিতে লাগিল, 



 তীহাদের গর্বিত ও উদ্ধত প্রকৃতি অল্পে অর্নে নম্র হইয়1 পড়িতে লাগিল? তাহাদিগের 
জাননেত্র ক্রমে ক্রমে উন্মীলিত হুইতে আরম্ত করিল। ক্রমে যত সময় অতিবাহিত 
হইতে লাগিল, ততই সেই সমস্থ চিত্র তীছাদিগের হৃদয়ে গভীরতর অস্কিত হইয়া 
পড়িল। যেন কি অপূর্ব দৈবী শক্তির প্রভাবে মর্দারদিগের পূর্বভাব অস্তরিত হইতে 

আরস্ত করিল। আপনাদিগের কর্তব্য এবং মাতৃভূমির অবস্থা পর্যযালেচন! করিয়া 
তাহার! অবশেষে রাণার প্রস্তাবে অন্থমোদন করিলেন) এবং ধাহাদের পিতৃপুরুষগণ 

অন্যায়দূপে মিবারের ভূমিসম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিলেন, তাহার! তৎসমুদায় 
প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইলেন।. এইরূপে ছয় মাসের মধ্যেই .সেই হুর ব্যাপার 
সংসাধিত হইল। | ০ এপ ক 

মিবারের উক্তরূপ সংস্কারসাধনার্থে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে কষ্টকর তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল, 
তাহাতে অনেক রাজপুতের বীরচরিত্র উন্মেষিত হইয়] উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে ছুই একটীর 
বিবরণ নিয়ে প্রকটিত হইল। মিবারে আর্জা ন।মে একটা হূর্গ আছে। উক্ত ছূর্স পূর্বে 
রাণার “খাস জমির” অন্তর্গত ছিল। কিন্তু পুরাবৎ-গোত্রীয় সর্দারগণ তাহ বলপুর্বক 

হস্তগত করিয়া লইয়াছিলেন। পরে প্রায় পনর বৎসর অতাত হুইল শক্তাবৎগণ পুরাবৎ- 

দিগের হস্ত হইতে আর্জা, আচ্ছিন্ন করিয়া লয়েন এবং রাণাকে ১০১০** টাকা অর্পণ 

করিয়। তাহার স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হয়েন। শক্তাবৎগণ আর্জা হুর্গকে আপনাদিগের একটী 

প্রধান জ়নিদর্শন স্বরূপ মনে করিতেন। ভীগ্রপতি শক্তাবৎ সর্দারের মধ্যম ভ্রাত। 
ফতেপিংহ কর্তৃক এক্ষণে উক্ত নগর অধিকৃত ছিল । অতঃপর আর্জার পুনরুদ্ধার অতি 
আবশ্যকীয় ঝলিয়। বিবেচিত হওয়াতে রাণা ফতেসিংহকে . তদ্ধিষয় ভ্রাপন কগিলেন। 

ইহাতে শক্তাবংবীর ছুঃখ ও অভিমানে নিরতিশয্ব নিপীড়িত হইয়া অভিতণগু হদয়ে 
বলিয়া উঠিলেন, “আর্জা! আমাদিগের.হৃদয়ের শোণিত স্বরূপ, আমর! হৃদয়ের শো।ণত 

বিনিময়ে আর্জা গ্রাপ্ত হইয়াছি, আবি তাহ! প্রত্যর্পণ কঙ্গিতে গেলে আমাদিগের সম্মান 

মর্যযাদ। বিনষ্ট হইয়। যাইবে ।”” এই ঘটন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত শক্তাৰতের কর্ণে প্রবেশ 
করিল। ইহাতে তাহাধিগের হৃদয় ষে পরিমাণে আলোড়িত হইল; শক্তাবৎ সার্দারের 

্রয়চত্তারিংশ নগর ও পল্লী প্রতিগ্রহণ করিলে সেই পরিম।ণে আলোড়িত হইত কিনা 

সন্দেহ । রাণা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। শক্তাবংগণ মিবারের একটা প্রধান বল; 

এক্ষণে তাহার যদি বিজ্রোহী হইয়া! উঠেন, তাহা হইলে. মিবারভূমি একবারে রসাতলে 
য|ইরে। স্ৃতরাং তাহাদিগের সম্মানরক্ষা সর্বভোভাবে কর্তব্য। অবশেষে এইরূপ 
স্থিরীক্কত হইল যে, আজ্জঞ? পুরাবৎদিগঞ্কে পুনরর্পিত না! হইয়। রা্কোমেরই অন্তর্গত 
হইবে। ইহাতে আর কোন. গোলযোগ রহিবা না। তথন ফতেমিংহ ও তাহার জ্যে 

ভ্রাত। সরলহৃদয়ে রাগাকে আজ্জার স্বত্ব ত্যাগ করিলেন । | 

মে মাসের চতুর্ঘ দিবসে যে সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল, তাহার সংসাঁধনপথে ঘতগুণি 

সার্দির প্রতিরোধ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সকলের মধ্যে বেদনোর ও আমৈতের 

বর্দারদয়্ ভীষণতম। উভয়েই উচ্চ শ্রেশীর সর্দার এবং উভয়েরই পিতৃপুরুষগণ হদদের 



মিবার। 

শোণিতদানে মিবারের পূর্ন গৌরব রক্ষা! করিয়াছিলেন । বিন ছুঃখেয় বিষয় ২ 

পিতৃপুরুষদিগের সেই উচ্চ পদবী অনুসরণ না করিয়া আপনাদিগের পবিত্র বংশক্টে 
কলঙ্কিত করিয়াছেন । প্রথমৌক্ত সর্দারের নাম জয়ংসিংহ। যে মৈরতা গোত্র 
সাহনিক, রাঠোরকুলের মধ্যে সাহর্দিকতম, ইনি তাহাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 'রাঁণা 
কুস্তের প্রিয়তমা মহিষী মিরা বাইয়ের সহিত জয়ংসিংহের পিতৃপুরুষগণ মারবারের 

মরু-প্রাস্তর পরিত্যাগ করিয়। মিবারে আগমন করিয়াছিলেন। যে জয়মল্পের অলৌকিক 
বীরত্ব আজিও রাজপুতগণের শ্লাঘার সামগ্রী হইয়! রহিয়াছে, ফাহার অনুপম শৌর্ঘ্য বীর্যে 

বিমোছিত হইয়া] পরম শত্রু আকবর আপন রাজধানীর তোরণন্বারে তাহার প্রস্তরময়ী গ্রতি- 

মরি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,_সেই বীরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা! জয়মল এইপবিজ্ঞ মৈরতা-গোত্রে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । বীরবর জয়মল্লের বংশীয়গণ আপনার্দিগের উচ্চ পদের সন্মান ও মধ্যাদা 

সপ্পূর্ণরূপে রক্ষ! করিয়া আসিয়াছেন; এক্ষণে যদি তাহাঁদিগের বংশধর জয়ংসিংহ সেই 

সমস্ত উচ্চ সম্মান হইতে বিচ্যুত হইয়। রাঁজপুতকুলাঙ্গার সর্দারদিগের সহিত সমান পদে 
সমানীত হয়েন, তাহা হইলে তাহাদিগের অপমানের সীমাপরিসীম। থাকিবে ন|। 

রাণ। মনে করিয়াছিলেন যে, রাঠোর সর্দার জয়ংসিংহ তাহার পদানত হইয়া পড়িবেন । 

কিন্তু তাহা তাহার সম্পূর্ণ ভ্রম। তিনি তাহাদিগের চিরন্তন সম্মান হইতে বিচ্যুত করিতে 
যাইতেছেন; আর তাহার! তাহার পদলেহন করিবেন ?--এ কোন্ বুদ্ধিমানের কথা? 

জয়ংসিংছের সহিত রাণা যেরূপ আচরণ করিতে উদ্যত হইলেন, তাহাতে রাঠোর সর্দার 

মনে করিবেন যে, তাহার ক্ষমত। অপহৃত হইতে চলিল। ন্ুতরাং তাহার বিষাদের আর 

ইয়ত্ত। রহিল না তিনি অভিতপ্রহদয়ে রাঁণাকে প্রার্থনা করিলেন “আপনি অন্মতি করুন, 

আমি আমার তৃূমিবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক মিবারভূমি ছাড়িয়া! যাইতেছি।” এতছুদ্দেস্ 
সাধনার্ধে জয়ংসিংহ প্রাসাদের প্রশস্ত গ্রাঙ্গনতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেকে তাহাকে 

বছবিধ মিনতি করিল, কিন্ত তিনি কিছুতেই সেস্থল পরিত্যাগ করিলেন না। অবশেষে 

রাণ। উপ৷য়াস্তর ন1 দেখিয়া পোলিটিকেল এক্েপ্ট মহাত্মা টড. সাহেবের হস্তে তদ্ধিষয়ের 

মীমাংসা-ভার অর্পণ করিলেন। | 

স্মরণাতিগ কাল হইতে জগন্ম,ভ্য পবিত্র গিষ্লোটকুলের নিয়ম প্রচলিত আছে 

যে, কোন সর্ধারই ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংসাধনের জন্য কখনও রাণার নিকট ম্বয়ং প্রার্থনা 

করিতে পারিবে না। কেননা ইহাতে রাজসম্মানের ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবন]। 

তদনুসারে মন্ত্িবর্গের দ্বারা প্রার্থী মর্দারগণের অভিপ্রায় রাণা-সদনে বিজ্ঞাপিত হুইত। 

জয়ংসিংহ মিবারের মন্ত্রীদ্িগকে অন্তরের সহিত ত্বধ। করিতেন। তীহার মনে মনে ধারণ! 

ছিল যে, তাহারা লোকের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের কাধ্যোদ্ধার করিয়া 

দিত। তেজস্ী জয়ৎ সে প্রকার অনুষ্ঠানফে অপমানকর ও ভীরু-সুলত কার্ধা বলিয়। 

মর্নে করিতেন ) অপিচ রাণার মন্ত্রিসভার মধ্যে অনেকে তাহার বিষম শক্র ছিল। ভিনি 
যে তত ক্ষুন্ধ হইনাছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। তিনি উৎকৃষ্ট বেদনোর জবনপয়ের 
হর্তা বর্তা বিধাতা) যে তিন শত যাটটা নগর ও পল্লী উক্ত জনপদের অন্তর্গত ছিল, 



রাজস্থান । 

 তরমমন্তও তাহার হস্তে অর্পিত ছিল। সামন্ত প্রথার অনুস।রে তিনি তৎসমুদায় নগর ও 
পল্লী আপনার অধীনস্থ সর্দারগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 
আত্মক্ষমতাঁর অতিরেকে কার্য করিতে অগ্রসর হইতেন এবং যে সমন্ত বিষয়ে একমাত্র 

রাঁণ। ভিন্ন আর কাহারও হস্তার্পণ করিবার ক্ষমতা “নাই, দেই সকল বিষয়ের মীমাংসা 
করিতে যাইতেন। ইহাতে রাজতন্ত্রের অবমাননা কর হইত। যে সমস্ত ব্যক্তির হস্তে 
উক্ত নগর ও পর্ীসমূহের শামনভার অর্পিত ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর 
সামন্ত এবং মিবারে “গোল” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । যে সময়ে মিবাঁরে 

বেতনভোগী সৈন্ত নিয়োগের প্রথা প্রচলিত ছিল না) সেই সময়ে এই গোলাখ্যাত 
সামস্তগণ মিবারের স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষার জনা সমরক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিত। 
তৎকালে ইহাদের বীরত্ব রাণাগণের প্রভুতী-রক্ষার একটী প্রধান উপায় ছিল। যাহাহউক 
রাজপুত বন্ধু রাজনীতিজ্ঞ সদাশয় টড সাহেব সেই ক্ষুব্ধ রাঠোর সর্দারের সম্মুখে উপস্থিত 

হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন “দর্দারচূড়ামণি ! আপনি যে বীর কেশরী জয়মলের পবিত্র কুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ধাহার উপযুক্ত বংশধর বলিয়া শ্লাঘ৷ করিয়! থাকেন, একবার 
তাহার অলৌকিক বীরত্ব এবং অস্ুত আস্মোৎসর্গের বিষয় ভাবিয়া! দেখুন, ভাবিয়! দেখুন 
তিনি মোগলসমাট আকবরের প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে চিতোরপুরীকে রক্ষা করিতে গিয়। 

জগতে কি জলস্ত চিত্র রাখিয় গিয়াছেন। কিন্তু আপনি কি করিতেছেন? সত্য আপনি সেই 

বীরকেশরীর উপযুক্ত বংশধর, কিন্ত আপনার সেই আত্মোৎসর--সেই অপূর্ব রাজভ-্ত 
কোথায়?” এই কল বাক্য যেন কোন অদ্ভুত এন্্রজালিক ক্ষমতার ন্যায় রাঠোরসর্দার জয়ং 
সিংহের কর্ণে প্রবেশ করিল)__তাহার কঠোর হৃদয় গলিয়। গেল--নয়নপ্রানস্ত হইতে অশ্রুবারি 
বিগলিত হইতে লাগিল। আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া তিনি হস্তস্থ দানপত্রথানি 

এজেপ্টের হস্তে সমর্পণ করিলেন । এ কার্য সংসাধন করা যে, কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা 
জয়ৎসিংহের নিয়লিখিত মন্তব্য পাঠ করিলে স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। “যখন তাহার (রাণার) 

আত্মীয় স্বজনগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল; তখন আমি প্রাণপণে তাহার পরিসেব। 

করিয়াছিলাণ, বিদ্রোহকালে সমস্ত সামস্ত ও সৈনিক তাহার প্রতিকূলে অসিধারণ 

করিলেও আমর! চারিজনে তাহার জন্ত হদয়শোণিত পাত করিতে কুষ্টিত হই নাই। কিন্ত 

আঙ্ি জয়মলের বংশধরের সে সকল কাধ্য তিনি ভূলিয়। গিয়াছেন ; এক্ষণ একজন “দন্থ্য” 

তাহার প্রিয় পারিষদ *। সে পারিষদ নীচকুলোদ্ুত হইলেও আজি রাজান্ুগ্রহে আমার 

অপেক্ষা! উচ্চ সম্মান সম্ভোগ করিতেছে 1” বীরবর জয়মলের বীর বংশধর জয়ংসিংহের 

বাক্যে রাণ। সাতিশয় শ্রীত হইলেন এবং তীহাঁর প্রতি যথোচিত সম্মান সন্ত্রম প্রদর্শন 
করিয়া তাঁহাকে বেদনোরে প্রেরণ করিলেন। এদিকে ভাৈশরের সর্দার মনোছুঃথে অবনত 

মন্তকে স্বনগরে প্রতিগত হইল । | 

* ভাদৈশর-নর্দার হামির রাণীর বিবাহ যৌতুক অপহরণ করিয়াছিলেন; ) দেই জন্য তিনি এন্ণে 
“দ্য? নামে অভিহিত হইজেন। ৫৫৯ এডি 0) 



মিবার । 

থে ভাদৈশর সর্দারের কথা এইমাত্র বর্ণিত হইল, তাহার নাম হাষির। হ ৬ 
চন্টাবৎগোত্রে সমুত্তত এবং মিবারের দ্বিতীয় শ্রেণী র্দারের অন্তর্গত । যে সর্দারসিংহ 
ছততাগ্য প্রধান মন্ত্রী সোমজিকে হত্যা করিয়াছিলেন, হামির তাহারই পুজ্র। হামির 
পিতার সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাহার ৬্ধত্য ও কঠোরত। 
অধিকার 'করিয়াছিলেন। হামির বৈপ্লবিক দলের অধিনায়ক। সমগ্র রাজস্থানের 
লোক তাহাকে “দৌরাৎ 1 বলিয়া জানিত | আপনার পদান্ুুসারে যদিও তিনি 
বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকার অধিক মূল্যের বিষয় ভোগ করিতে পাইতেন না) 
তথাপি বলবিক্রমের সাহায্যে আশি হাজার টাক ভোগ করিভেছিলেন। হাঁমির 
স্বতাবতঃ ক্ষপটী ও চতুর। তিনি কপট রাজতক্তি প্রদর্শন পূর্বক রাজার মনোরঞ্জন 
করিষ্না সদাপর্ববদা রাজসভা-তলেই বিরাজ করিতেন। লাঁবার শক্তাবৎ সর্দার তাহার 
একটা প্রধান সখা । ক্ষীরোদা হুর্গ ভৎকালে লাবার হস্তে ন্যস্ত ছিল। হীরা উভয়েই 
সমান প্রন্কৃতির লোক) উভয়েই এরূপ কৌশলের মহিত নৃপতির মনোহ্রণ করিয়াছিলেন 
যে, ইহাদিগের উচ্চপদস্থ সর্দারগণ স্ব ম্ব ভূমিৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেও ইঙ্ীর! 
বচন আপনাদিগের ভূমিসম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন । এইরূপে কিছুদিন 
অতীত হইল। মন্ত্রী অবশেষে লাঁবা সর্দারের প্রতি রাখার আদেশ প্রচার করিলেন 
যে, “যতদিন না আপনি ক্ষীরোদা। ছূর্গ ও অপহৃত অন্যান্য তূমিসম্পত্তি সকল প্রত্যর্পণ 
করিতেছেন, ততদিন রাজসভায় প্রবেশ করিতে পাইবেন না। এই আদেশ শ্রবণমাত্র 
বৃত্ত হামিরের সর্ধাঙ্গ জলিয়া উঠিল; তিনি সদর্পে আপন গুক্ক মর্দন করিতে করিতে 
মন্ত্রীকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন “যেন মাপনার পূর্বপুরুষ সোমজির ছুর্দশার কথ 
মনে থাকে 1১? 

তেজন্বী হামিরের . প্রচণ্ড প্রক্কতি দিনদিন প্রচগ্ুতর হইতে লাগিল। তিনি ক্রমে 
ছর্জয় হইয়া দাড়াইলেন। ষদিও তাহার ছুরর্য ভাব কেহই অনুকরণ করিতে সাহস | 

* সর্দীর সিংহ এই নৃশংন অনুষ্ঠানের উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার সে প্রায়শ্চিত্তের 
বিবরণ পাঠ করিলে তদানীন্তন রাজপুত নমাজের পৈশাচিকী প্রতিশোধপিপাসার একটা হ্বলস্ত চিত্র 

দেখিতে পাওয়! যায়। সেই কঠোর মার্থাটা-বিবকালে নিষ্ঠর আমির খাঁর জামাতা ও প্রতিনিধি জামসিদ্ 

উদয়পুরে আপন সেনানিবেশ স্থাপন পূর্বক নগর ও তৎপার্শস্থ পর্লীসমূহ লুঠ করিতেছিল। সর্দারসিংহ 
সেই সময়ে ক্ষমতাপালী ছিলেন। জামদিদ একদা ভাহাকে ধৃত করিয়া ত্রিশ হাজার টাকার জন্য 
নিজ শিবিরে আবদ্ধ করিয়া রাখে । সর্দারসিংহ সে বিপুল অর্থ দিতে পারিলেন না । তখন সোমজির 

ভ্রাতৃত্বয় তত টাঁকা দিয়! সর্দারকে কিনিয়! লইল। এতৎনমাচার সর্দারসিংহের সৈন্য ও সামস্তদিগের 
কর্ণগোচর হইবামান্র তাহার! তাহাকে উদ্ধার করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল । প্রতিজিধাংসামত্ত 

শিবগাস ও সতীদাস দেই হুযোগে হতভাগ্য সর্দারসিংহের মন্তকচ্ছেদন করিয়৷ আপনাদিগের পাশবী 
প্রতিহিংসার নিদর্শনন্বরূপ তাহার ছিন্ন মুও রামপিয়াবীর প্রথসাদের তোরণদ্বারে স্থাপন করিল ! এই নৃশংস 

ও বীতংন কাণ্ডের অভিনয় করিয়! শিবদান ও সতীদাস নিশ্চিন্ত মনে জীবন ত্যাগ করিতে পারে নাই। 
ছরিকার তীক্ষ স্পর্শে তাহাদিগেরও পাপজীবন বহির্গত হইয়াছিল । ' 

1 দৌরাৎ-শবের অর্থ ক্রতধাবক $*কিস্ত রাজপুতগণ দস্থা হামিরের টি ক্রতগতিত্ব টি 
ক্িযার জন্য তাহাকে দৌরাৎ বধিয়। নির্দেশ করিত। 

দহ 



করিত না) কিস্তু আশ্চর্ষ্যের বিষয় অনেকে তাহার প্রশংসা করিত । বিশেষতঃ তাহার 
সমগোত্রীয় ব্যক্তিগণের আননের আর সীমাপরিসীমা থাকিত-না। তাহারা আননে 
উৎফুল্ল হইয়া আপনাদিগের সর্দারের ও চন্দাবৎ গোত্রের গুণগৌরব গাঁন করিত। 

হামিরের দুর্ধর্ষ ব্যবহার দিন দিন বাঁড়িতে লাগিল ! তাহার দমনে রাণাকে নিরস্ত থাকিতে 

দেখিয়া লোকের স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিল যে, তিনি ভয়ে অথবা অনুগ্রহে তাহাকে কিছু 

বলিতেছেন না । সুতরাং এতদ্বিষয়ে এজেন্টের হস্তার্পণ আবশ্তক হইল । এজেন্ট সাঞ্েব 
সেই কারধ্যসাঁধনের ভার গ্রহণ করিয়। স্বঘোগ ও সুবিধার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

অচিরকাল মধ্যে স্থযোগ আপন! হইতেই আসিয়া! উপস্থিত হইল। যে সমস্ত রাজ- 
কর্মচারীগণ পূর্বোক্ত ছুর্স অধিকার করিতে গমন করিয়াছিল, ছুর্গাধ্যক্ষ তাহাদিগকে 
ঘোর অবমানিত করিয়া ছর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। অপমান সহ করিয়া 
তাহারা অবনত মস্তকে উদয়পুরে ফিরিয়া আসিল। রাজাজ্ঞার * এব্প অন্যায় 

অবমাননায় এজেণ্ট সাহেব অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। অবমানকর্তার ছুক্র্ধের শাস্তি দান 

না করিয়া তিনি আর মুহূর্তকাল বিশ্রাম করিতে পারিলেন না। যে সময়ে উক্ত 
সমাচার আসিয়। পঁছছিল, তখন রাণ! পাত্রমিত্র ও সর্দারদলে পরিবৃত হইয়া সুর্য্যতোরণ 
হারে সভাদীন ছিলেন। অন্যান্য সর্দারগণের ন্যায় দুর্ধর্ষ হানিরও তন্মধ্যে উপবিষ্ট 

ছিলেন। এজেণ্ট সাহেব সেই স্থলে উপস্থিত হইয়! প্রতিহারিদ্বারা আপনার আগমনবার্ত 

রাণাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং যথাবিধানে আহৃত হইয়! উপযুক্ত শিষ্টাচারের 

পর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাস। করিলেন “আপনার প্রভূর অধীনে কি শিনোবো ?” সকলের 

বিষগনভাব দেখিয়া এজেণ্ট সাহেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত উদয়পুরের 

সর্বত্রই প্রচারিত হইয়! পড়িয়াছে। কিন্ত তিনি রাণার সহিত এরূপ ভাবে বাক্যারন্ত 

করিলেন, বেন রাণা সেই অপমানের বিষয় কিছুই অবগত নহেন। ছুইচারিটা 

অপরাপর কথাবার্তার পর তিনি ভীমসিংহকে বলিলেন “আপনার আদেশের এরূপ 
অবমাননা হইতেছে, এসময়ে যদি আমি উদয়পুরে থাকি, তাহ! হইলে ব্রিটিব গবর্ণমেন্ট 

আমাকে দোষী প্রনাণ করিবেন। সুতরাং আপনর অবমানকর্তার উপযুক্ত শাস্তি 

দান করিবার জন্য বিশেষ আয়োক্ন করিতে হইবে |” ইংরাজ এজেন্টের এবপ 

সাহসব্যগ্রক বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণার হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল। তিনি 

আয্মসন্মান সম্ভ্রম অব্যাহত রাখিবার জন্য গম্ভীর ও তেজস্থিনী ভাষায় বলিয়! উঠিলেন 

“সর্দার ও দেনাপতিগণ ! আমার ইচ্ছা নহে যে, আপনাদিগের প্রতি কোনরূপ কঠোর 

বা অন্যায় ব্যবহার করি; কিন্তু তাহ! বলিয়৷ আপনারা মনে করিবেন না যে, আমার 
সন্মান ও মর্যাদার উপযুক্ত কাধ্য করিতে কখনও নিরন্ত থাকিব।” তৎপরে তিনি 
“বীর” আনিতে অনুমতি কগিলেন। অন্ন সময়ের মধ্যেই তাহার অনুমতি পরিপালিত 

রিনিতা 

* হামির ও লাবা সর্দারের প্রবন্ধমান ছুরাচরণ দেখিয়। রাধার আননেত্র উন্নীলিত হযন। তিনি 
অখশেষে তাহাদিগের দুর্গ কাঁড়িয়া লইডে লোক গাঠাইয়! দেন। 



মিবার। 

হইল। তখন হামিরের প্রতি কুট কটাক্ষবিক্ষেপ করিয়া! রাণা কঠোরশ্বরে বন্ধ এ 
“তুমি এখনই আমার সন্মুথে হইতে অপস্থত হও এবং এক ঘণ্টার মধ্যে নগর পরিতাগি 

করিয়া চলিয়া! যাও ।” রাণা এরপ কুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, এজেন্ট সাহেব যদি তাঁহাকে 
নিবর্তিত না. করিতেন, তাহ! হইলে তিনি নিশ্চয়ই হামিরকে দেশ হইতে নির্বাসিত 
করিয়া দিতেন। সেই সঙ্গে এই আদেশ প্রচারিত হুইল যে, যতক্ষণ না হামির অপহৃত 
ভূমিসম্পত্তি সকল পুনরর্পণ করিবেন, ততক্ষণ তাহার সমস্ত সম্পত্তি রুদ্ধ থাঁকিবে। 
হাঁমিরের আঁশীভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গেল। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহার 
সম্পূর্ণ বিপরীত হুইয়! ঈঁড়াইল। নিদারুণ মন্্নাহত হইয়া তিনি সেই রজনীযোগেই 
উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া! গেলেন। শ্বনগরে উপস্থিত হইয়! তিনি যে কেবল 

আপনার অপহৃত তৃমিসম্পত্তিগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন ;--তাহা নহে_-এমন কি যাহ! 

মহান্ম| উডের হৃদয়ে আদৌ উদ্দিত হয় নাই, রাঁপা যাহা কখনও স্বপ্পেও ভাবেন নাই-_ 
তাঙাই সংঘটিত হইল। হার্মির আপনার ভাদৈশর দুর্গের স্বত্ব পর্যাস্তও রাঁপার করে 
পুনরর্পণ করিলেন । সকলে সবিশ্ময়ে দেখিল,_শিশোদীয়কুলের লোহিত 'পতাকা 

ভাঁদৈশর ছুর্গের শিরোদেশে উডডীন হইতেছে * | 

আর একটা সর্দারের বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে । আমলিহূর্গ 
এবং তদন্তর্গত -সম্পত্তিসমূহ ২৭ বর্ষ পর্য্যন্ত আমৈত সর্দারের হস্তে সমর্পিত ছিল। 
তাহাদিগের অধিকার প্রায় অর্ধশতাী হইতে চলিল। আমৈতের সর্দারগণ জগবৎকুলে 

সমুদ্ভত এবং মিবারের ষোড়শ প্রধান সর্দারের অন্তর্গত জগবৎকুলের বর্তমান প্রতিনিধি 

ফতেসিংহ একজন সৎস্বভাবশীল ব্যক্তি । বেদনোর সর্দারের নিয়ে যদি কেহ রাঁজভক্ত 

বলিয়া প্রখ্যাত হইতে পারেন, তবে তিনি আমৈত সর্দার । যে জগবৎকুলে বীর বালক পুত্ত 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ;+_আমৈত সর্দার সেই কুলে সমুস্তত। একমাত্র কীরবালক 
পুত্বের অলৌকিক বীরত্ব এবং অদ্ভুত আম্মত্যাগকে জগবৎকুলের রাঁজপরায়ণতার 

প্রদীপ্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু তাহাই জগবৎকুলের 

রাজান্থরাগের একমাত্র প্রমাণ নহে | বিগত মহাঁরাঙ্ীয় বিপ্রবে ফতেসিংহের পিত। 

প্রতাপসিংহ ছু্ধর্য মার্থাট্রা গ্রাস হইতে মিবারভূমি রক্ষাঁ করিতে গিয়া: রণস্থলে 

প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । তাহার সেই আত্মোৎসর্গের পুরস্কারম্ববূপ আমলি হুর্গ ততকরে 
লমর্পিত হইয়াছিল। ফতেসিংহ আপনার কোন চতুর আত্মীয়ের" চাতুর্্যজালে” জড়ীভূত 

হইয়। চন্দাবৎদিগের কোন একটা বিশেষ স্বার্থসাধনে প্রণোদিত হয়েন। কিন্তৃতিনি 
স্বভাবতঃ অল্পধী ও উদ্ধত ছিলেন, সুতরাং তিনি সে কার্য্যের কিছুমাত্র উদ্ধার করিতে 

পপ পন 

* মহাত্মা টড সাহেব বলেন, «এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে কোটা 

যাইবার সময় পথিমধ্যে নিমবেছেরণ দেখিয়া যাইলাম |” অঙ্থারোহণে যাইলে নিমবেহৈর! হইতে হামিরের 

ুর্গ প্রায় এক ঘন্টার পথ হইবে । টড মহোদয়ের আগমন শুনিয়া হামির তাহার সহিত সাক্ষাৎ. করিতে 
আসিলেন এবং ডাহাকে সর্ধশ্রেষঠ বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া আপনার অসিম্পর্শপুর্বক উক্ত সাহেবকে বলি- 

লেন “আমি অসিম্পর্শ করিয়। বালিতেছি ; আমাকে প্রকৃত রাজপুত বলিয়। জানিবেন।” | 
ঞ& 



রাজস্থান। 

পারেন নাই । ফতেমিংছের অন্তঃকরণ সরল; তিনি অস্তরস্থ রোষবহ্ধি কখনও লুক্কায়িত 

রাখিতে পারেন নী. এবং কখনও লুক্কায়িত করিতে চেষ্টাও করিতেন না। একদা 
এজেন্ট সাহেব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাহার অত্যর্নিগৃহিত রোষানল 
গ্রজলিত হইয়া উঠে। সে সময়ে তিনি যদিও কিছুই'ধলেন নাই, তথাপি তাহার ঘর্ণিত 
নয়নে অন্তরস্থ ক্রোধের পূর্ণচিত্র প্রতিভাত হইয়াছিল । যাঁহাহউক, রাঁণা তাহার বিষয়ে. 

কিছুমাত্র মীমাংসা করিতে না পারিয়া এজেণ্টের হস্তে সেই গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন। 
তদনুসাঁরে এজেন্ট সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তদীয় আবাসভবনে উপস্থিত 

হইলেন। অচিরে একটা প্রশস্ত সভাঁগৃহে ত্রিটিষ এজেণ্টকে আসন প্রদত্ত হইল। গৃহটা 
বিস্তৃত,_-তাহীর চতুর্দিকে ভিত্তিগাত্রে ফতেসিংছের পিভৃপিতামহগণের এক এক খাঁনি 

সুদৃশ্ঠ চিত্র সংস্থাপিত। ব্রিটিষ এজেণ্ট টড সাহেব আপনার পারিষদগণের সমভিব্যাহারে 

সেই গৃহমধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন। অটিরকাঁল মধ্যে ফতেসিংহ সদলে সেই গৃহে 
উপস্থিত হইলেন । তীহাঁর অনুগত ভূত্য ও রক্ষকগণ সভাগৃহের অভ্যন্তরে শ্রেণীবদ্ধতাবে 

দণ্ডায়মান হইল। তিনি টড সাহেবের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন । কিন্ত আশ্র্য্যের 

বিষয় অভ্যাগত ইংরাজ এজেণ্টকে অভ্যর্থনা কর! দূরে থাকুক, তাহার সহিত একবার 
বাক্যালাপও করিলেন না । আপন হত্তস্থ ঢাল জানুদ্বয়ের উপরিভাগে খজুভাবে 
রাঁখিয়া তহপরি হস্তদ্বয় ও মস্তক স্থাপন পূর্বক তিনি নীরবে বসিয়! রহিলেন। ইংরাজ 

এজেণ্ট অত্যন্ত অগ্রতিভ হইলেন; ধাহার বাটীতে আসিলেন, তিনিই তাঁহার সহিত 
কথ। কহিলেন না; একি সামান্ দুঃখের বিষয় ?-_কিস্তু তিনি পরাস্ত হইবার লোক 

নহেন। সন্মুথে ফতেসিংহের পিতার একখানি চিত্র ছিল। এজেণ্ট সাহেব সেইখানি 
নির্বাক ফতেসিংহের সন্ুখে স্থাপন পূর্বক অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া! কহিলেন “আপনার 

সায় ব্যবহারে & জর্দার স্বামিধর্মের জন্য প্রশংসা লাভ করেন নাই?” এই বথা 
শ্রবণমাত্র ফতেসিংহের হৃদয়ে কি এক অপুর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। তাঁহার নয়নদ্বয় 

এক অভূতপূর্ব্ব তেজে জলিয়! উঠিল; বদন প্রান্তে ঈষৎ হান্তরেখ! পরিদৃশ্তমান হইল । 
তিনি এজেপ্ট সাহেবের দ্বিকে চাহিয়া! সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন__-" একি আপনি 
এ চিত্র কোথায় পাইলেন !-_এ চিত্রখাঁনিই বা আপনার এত ভাল লাগিল কেন! 
বলিতে বলিতে ফতেসিংহের মুখাঁবয়ব গভীর বিষাদমণ্ডিত ভাব ধারণ করিল । বিশাল 
নয়ন প্রান্তে ছুইটী অশ্রবিন্দু দেখা দিল। তিনি সবিষাদে বলিলেন_-“ইনি আমার 

্বর্গায় জনক 1”--“হী, বুঝিতে পারিয়াছি', এজেণ্ট সাহ্থেব বলিলেন “ছা বুঝিতে 
পারিয়াছি,_ইনি বীরবর রাঁজভক্ত প্রতাপসিংহ। এই মুর্তিতেই ইনি সেই শেষ দিন 
স্বদেশের জন্ত আয্মোৎ্সর্গ করিয়াছিলেন । কিন্তু সে দিন কবে অতীত হইয়া গিয়াছে? 
তথাপি তাহার নাম আজিও জীবিত রহিয়াছে ;১--এবং আজি একজন বিদেশীয় 
তাহাকে ভক্তিভাবে পুজা করিতেছে ।” একেপ্ট সাহেবের এই কথ শুনিতে শুনিতে 
কতেসিংছের মুখমণ্ডলের ভাব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হুইয়া তাহার অন্তরস্থ প্রবল চিন্তা" 
তরঙ্গের প্রতিমা! গ্রতিফলিত করিতেছিল। সাহেবের বাঁক শেষ হইতে না হইতে 

ড় 



1মবার । 

তিনি ক্রতত্বরে বলিয়া উঠিলেন “আপনি আমলি লউন,-_আমলি ন্ট কিন্ব 
দেখিবেন,”__ আত্মত্যাগের মহিমা ভুলিবেন না।” ফতেসিংহের এই প্রচ হদয়োঙ্ছাস 
দেখিয়া চতুর ইংরাজ এজেন্ট আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না) তিনি অমনি « ছোড় 
চিঠি”, আনিতে অনুরোধ করিলেন? বল! বাহুল্য যে, সে অনুরোধ মুহূর্ত মধ্যে রক্ষিত 
হইল । 

এই সকল বন্দোবস্তের যে কিবধূপ ফলাফল হইল, তাহা লইয়া বা করিবার 
পূর্ব্বে আমরা আর একটি বিষয়ের আলোচন! করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যাহারা মাথার 
ঘাম পায়ে ফেলিয়! সমস্ত দিবস কঠোর পরিশ্রম করে, যাহাদের পরিশ্রমের গুণে ভূমি 

সব্ৃফল প্রসব করিয়। থাকে, যাহারা মানবসমাজের একটা প্রধান অঙ্গ হইয়াও স্বার্থপর 
ভূম্যধিকারিগণের কঠোর আচরণে অতি দীন হীন ভাবে দিন যাপন করিয়া থাকে, সেই 
নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোকহিতকর কৃষকদিগের অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা না করিয়া 

আমর! থাকিতে পারিলাম না। এই অবস্থালোচনার সহিত আমর! তাহাদের অতীত 

ও বর্তমান চিত্র পাঠকের নয়নসমক্ষে ধারণ করিয়া যথাসাধ্য তাহাদিগের স্বত্বাহ্বত্তের 

বিচার করিব। 

মিবার-রাজ্যে কৃষকই ভূমির অধিকারী। মিবারের ভূমিতে তাহার যে স্বত্ব আছে, 
তিনি তাহাকে স্বদেশজ অমরধবের * সহিত তুলন! করিয়া থাকেন। সেই অমর তৃণের 
যায় সে স্বত্ব দু ও অমর ) অদৃষ্টচক্রের প্রভূত পরিবর্ততনেও সেই স্বত্ব কিছুতেই নষ্ট হইবার 
নহে। আপনার ভূমিকে তিনি “বাপোতা” নামে অভিহিত করিয়৷ থাকেন। তাহার 
মাতৃভাষায় পৈতৃক স্বত্ব বুঝাইবার জন্ত এই বাপোতা৷ ভিন্ন অতি প্রাচীন, অতি 
পরিশুদ্ধ, অতি ভাবপূর্ণ ও অতি তেজোব্যঞ্জক শব আর দ্বিতীয় নাই। যদি কোন 

স্বার্থপর ও দর্পা নরপতি তাহাকে সেই চিরন্তন স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা 
করেন; তখন তিনি ভগবান্ মন্থর অমৃতময় বাক্য উচ্চারণ করিয়া উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে 

বলিয়৷ উঠেন “যাহারা বন কাটিয়া! ফেলিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার ও কর্ষণ করিয়াছিলেন, 

ভূমি তাহাদদিগেরই 11” যত দিন বিশ্বপ্রেমিক ব্যবস্থাকারগণের শীর্ষস্থানে ভগবান্ মধুর 

নাম বিরাজ করিবে, যতদিন ততপ্রণীত বিধি প্রণালীর একটা ুত্রমাত্রও জগতে পালিত 

হইবে, ততদিন এই অমৃতময় বাক্য কেহই বুঝিতে পারিবে না) ততদিন শতসহমর 
দ্ধবিগ্রহ হইলেও হিন্দুজাতির এই চিরন্তনী বিধির কিছুতেই বিপর্ধ্যয় হইবে না। এই 
বিধির অনুসারে মিবারের-_ শুদ্ধ মিবার কেন” সমগ্র রাজস্থানের অধিবামিবৃন্দ অতি 

* অমরধর এক প্রকার তৃপবিশেষ। ইহাকে সকল খতুতেই সমভাবে থাকিতে দেখা যায়। 

বিশেষত: প্রচও রৌস্রের সময় ইহার সজীবতা অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । ইহা শুদ্ধ অমর 

নহে, বরং ইহাকে অনেক পরিমাণে অক্ষয় বলিলেও বল! যায় । ভূমির সহিত এই অচ্ছেদং সম্বন্ধ নিবন্ধন 

রাজপুত কৃষক ইহার সহিত আপনার তৃমিন্বত্বের তুলন! করিয়া থাকেন। 

1 ভগবান্ মু পুরুষের শু্রষ্ঠানের কর্তব্যাবর্তব্যের অবধারণ এবং নাস্ত শুত্রজাত সন্তানের উপর 

ন্যাসকর্তার অধিকারানধিকারের বিষয় বিধান করিবার সময় বলিয়াছেন হান কেদারং” যে বাকি 

জঙ্গল কাটিয়া ক্ষেত্র প্রপ্তত করে, সে ক্ষেত তাহারই।” পর 



রাজস্থাঁন। 

প্রাচীন কাল হইভে বলিয়া আসিতেছেন, “ভাগর1 ধনী রাজ হো; ভূমরা ধনী মে 

ছো1” অর্থাৎ রাজ ভাগের (রাজস্থের) অধিকারী; কিন্তু ভূমির অধিকারী আমি । ভগবান্ 

মন্তুর সময় হইতে এই ধারণা হিন্দুদিগের অস্থিসজ্জাতে সংপৃক্ত হইয়া! রহিয়াছে; বোধ হয় 
চিরকাল থাকিবে । যেদিন সেই ত্রিকালজ্ঞ বিধানবর্তা ইহলোক হইতে বিদাঁয় গ্রহণ 
করিয়াছেন, সেই দিন হইতে ভারতভূমে কত বিষয়ের কত পরিবর্তন হইয়াছে ; কত 
বিদেশীয়, বিধন্ট্রী অত্যাচারী ভারতকে শমম সম শাপন করিয়া গিয়াছে; ভাষা, বর্ণ ও. 
আচাঁর ব্যবহারের কত পরিবর্তন হইয়াছে ; তথাপি এই ধারণ সমভাবে রহিয়াছে )_ 
ইহার একটা পরমাণুমাত্রও পরিবর্তিত হয় নাই। কি কর্ণাট, কি কণুদেশ। কি রাজস্থান 

ভারতের ফে প্রদেশস্থ হিন্দুজাতির বিধানগ্রস্থ আলোড়ন কর,- দেখিবে তথায় স্বর্ণাক্ষরে 

লিখিত রহিয়াছে “স্থান্চ্ছেদস্ত কেদারম্ 1৮ 

স্থপ্রসিদ্ধ এরিয়ান, কর্টিয়ম ও ডিওভোরস প্রভৃতি প্রীর্চীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 

যে সময়ের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন; যদি আমরা সেই সময়ের বিবরণ লইয়া 

সমালোচন1! করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাইৰ ষে, প্রতোক নাগরিক তন 

এক একটী রাজ্যান্তর্গত রাঁজ্যবৎ অধষ্ঠিত। তাহাদিগের শাসন-বিধি রাজচত্রবর্তী 

হইতে শ্বতন্ত্রঃ কেবল তিনি দেশকে শক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেন বলিয়া 

তাহাঁদিগের নিকট নিয়মিত ভাগ অর্থাৎ করশ্বরূপ একাংশ প্রাপ্ত হইতেন। সেইরূপ 

রাজস্থানের প্রত্যেক বাজ্যে লক্ষ লক্ষ পল্লীসমাঁজের চিত্র দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

তাহাদিগের সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন পল্লীসমাজের পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধই 

পরিলক্ষিত হয় না । সেই সকল পল্লীপমাজের অধাক্ষগণ আঁপনাপন শাসনাধীন সমাজের 
মধ্যে সর্কেসর্বা । তাহারা সার্বধভৌমিক অধিপতিকফে আপনাদের শম্ত বাঁ ধন হইতে 
কোন এক নিয়মিত ভাগ অর্পণ করেন বটে, কিন্তু রাঁজা তাঁহাদিগের জন্য 

বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন অথবা তাহাদ্দিগের আভ্যন্তরীন শান্তিরক্ষা করিবার জনা রক্ষকস্থাপন 

করেন না| মহাত্মা টড সাহেব বলেন যে, “এই সার্বভৌমিক শাসনবিধির অভাব 
নিবন্ধন গ্রামীণগণ গ্রামের শাস্তিরক্ষা, বিচার ও শাসন আপনা আপনি করিয়া থাকেন; 
এবং ইহা! হইতেই পঞ্চায়ত-প্রথা। সথষ্ট হইয়াছে ।” 

পিতৃপিতামহদিগের অধিকৃত ভূমি রাজপুত .কুষক “বাপোতা” নামে উল্লেখ করিয়া 

থাকেন; কিন্ত সেই বাপোতার স্বত্বাধিকারী যদি যুদ্ধজীবী হয়েন, তাহা! হইলে তিনি 
“ ভুমিয়া” নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দ্িলির যষন সআউগণ আপনাদিগের 
গৌরবের মধ্যা়কালে করদ হিন্দু নরপতিদিগের উপর “জমিদার” আখ্যা প্রদান 
করিতেন | বাহারা তৎকালে ভূমির প্রকৃত অধিকারী, তাহারাঁই তৎকালে জমিদার নামে 
অভিহিত হইতেন। 

ভূমিতে যে, কৃষকের চিরস্তন স্বত্বাধিকার, তাহ! ভাহার অবস্থা ভাল গে 
প্ধ্যালোচনা করিলে সম্যক উপলন্ধ হইতে পারিবে । সেই অধিকারের উপর নির্ভর 

করিয়া ভূমিয়া স্বেচ্ছাবশতঃ আপন ভূমি কর্ষণ করিতে পারেন। স্তাছার মির উপর ' 



মিবার। 

কেছই কখনও মাণথষ্টি পাঠিত করিতে পারিবে না; কেহই তাহাতে কখনও ৫ কো রগ 

কর নির্ধারণ করিতে পারিবে না। তবে তিনি যে সার্বভৌম রাজার অধীন, তাহা 

কেবল ততপ্রদত্ত করছারা প্রমাণিত হইয়া থাকে। রা! পরোক্ষে এই ভূমিয়া 
কৃষকপ্দিগের আন্গুকুল্য প্রাপ্ত হ্ইয় থাকেন; কিন্তু ত্রিটিষ প্রভূতার পরিস্থাপনে যে সময়ে 

মিবারভূমি একবার দীর্ঘকাল ধরিয়া শাস্তি সম্ভোগ করিতে পাইল, যে সমক্বে তাধীন 
পল্লীসমাজে আর তাহার রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক হইল না, রাণা সেই সময় হইতে সেই 
পূর্বকর হইতে নিফুতি দিয়! ভূমিয়াদিগকে মামান্য বেতনভোগীর ন্যায় দেশের 
শান্তিরক্ষক অথবা সৈনিক পদে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। 

বাপোনভার উপর রাজপুত কৃষকের স্বত্ব যে কতদুর দৃঢ় এবং তাহার কিরূপ দৃঢ়তা 

সহকারে তাহ! অধিকার করিয়া থাকে, আমরা তাহা কয়েকটা পুরাণ কথা দ্বারা 

গ্রতিপাদিত করিব। যংকালে মুন্দর মারবারের রাজধানী বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিল, 
তৎকালে কোন গিহেলাট রাজকুমার একদা কোন মারবার রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে 

গমন করেন। রাঁজপুতদিগের মধ্যে এরূপ প্রথ| প্রচলিত আছে যে, নবোঢ় জামাতা 
বিবাহরাত্রে শ্বগুরের নিকট কোন,সম্পত্তি যৌতুক স্বরূপ যাজ্জা করিলে শ্বশুরকে তাহা 
প্রদান করিতে হইবেই হইবে। এই প্রথা হইতে রাজস্থানে অনেক অনর্থ সংঘটিত 

হইয়ছে। তদন্ুলারে সেই নবোঢ় গিহ্লোট রাঁজকুমার মিবারে সংস্থাপিত করিবার 
জন্য আপনার মন্ত্রীর পরামর্শে শ্বপ্ুরের নিকট দশ সহশ্র জাট কৃষক যাচ্ছ করিলেন । 

এই অচিস্তিতপূর্ব্ব যাচ্কা! শ্রবণ করিয়! মারবার-রাজ ঈষং বিশ্মিত হইলেন; কিন্তু জামাতার 
যাঙ্কা পূরণ করিতে হইবেই হইবে। তদনুসারে তিনি সেই জাটদিগের নিকট আদেশ 
প্রচার করিলেন যে, তাহাদিগের মধ্যে দশ মহম্্র ব্যক্তিকে স্বদ্দেশ পরিত্যাগ করিতে ' 

হইবে। এই কঠোর আদেশ শ্রবণ করিবামাত্র জাটকৃষকগণ নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইল। 

তাহীরা দে আদেশ পালন করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না। পরিশেষে রাজ যখন 

নিতান্ত পীড়ন করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা সকলে একত্রিত হইয়। একবাক্যে 

বলিল “আমরা কি আমাদের বাপোতা, আম।দিগের পুক্রগণের সম্পত্তি পরিত্যাগ 

করিয়া এক অপরিচিত ব্যক্তির জন্ত পরিশ্রম করিবার নিমিত্ত তাহার সহিত বিদেশে 

গমন করিব? মহারাজ! আপনি ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে সংহার করিতে পারেন, 

কিন্ত আপনি নিশ্চয় জানিবেন আমর! কিছুতেই আমাদিগের জীবনের জীবন বাপোতা 

তাগ করিতে পারিব না ।” মুন্দর নৃপতি পূর্বেই ভাবিয়াছিলেন যে, তাহার জাট 

প্রজাবৃন্দ উক্তরূপ আপত্তি উাপন করিবেন। এক্ষণে তাহার সে অনুমান প্রকৃত 
হইল। জাটগণ অসম্মত হওয়াতে রাজার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইল বটে কিন্ত তিনি তজ্জন্ত 
চিন্তিত বা অপ্রতিভ হইলেন না) কেননা যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ততগুলি 

প্রজাক্ষয় হইতে আপনাকে মুক্ত হইতে হুইল, তখন তিনি অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত 
হইলেন। কিন্তু বিধাতা বাদী, হইয়। তাহাকে বঞ্চণ! করিলেন। রাণা তাহাদিগকে 

মিবারের অনেকগুলি ভূমিসম্পত্তিতে একবারে চিরকালের জন্ত স্বত্বাধিকার অর্পণ 



রাজস্থান । 

করিঙ্গেন। তাহাভে জাটগণ তাঁহার সহিত না আসিয়! থাকিতে পারিল না। কেননা 
তাহীর৷ মারবক্ষেত্রের- পরিবর্তে রাজবারার নন্দনকানন সদৃশ মিবারের উর্বরভূমিতে 

তুল্য অধিকার প্রাপ্ত হইল। সেই সকল জাটের বৃংশধরগণ আজিও বেরিশ ও বুনাশ 
নদের দলিল সিঞিত ক্ষেত্রসমূহে সানন্দে বাস করিতেছে । 

যেসকল জনপদের রাঁজ! ভূমিসংক্রান্ত নূতন নিয়ম প্রচলন করিতে পারিতেন না, 

সেই সকল জনপদে প্রজার দখলী স্বত্ব সম্যক প্রবল দেখিতে পাওয়। যায়। উদাহরণ 
স্বরূপ একমাত্র জিহাজপুর জনপদের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে । জিহাজপুর একটা 
বিস্তৃত জনপদ; ইহার মধ্যে একশত ছয়টা পল্লীসমাজ সংস্থাপিত। এই বিস্তৃত জনপদের 

মধ্যে শুদ্ধ ছুই থণ্ড খাস জমি দেখিতে পাওয়া যায়। কোটার জলিমসিংহের অধিকার 
কালে উক্ত ছুই ভূমিখণ্ড বলপূর্বক আচ্ছিন্ন হইয়! রাজসম্পত্তির অস্তর্ভ,ক্ত হইয়াছিল। 
কথিত আছে সেই সময়ে জি ছুইখানি বাকি খাজনার দায়ে জ্রোক হইয়া যাইতেছিল, 
এমন সময়ে রাণার রাজস্বসচিব তাহা! রাজমন্পত্তিত্বরূপ ক্রয় করেন। এইরূপে 
লোহারিও এবং ইত নামক ছুইটা পুফ্রিণী এবং তাহাদের তীর্থ ভূমি রাজকোযের অন্তর্ভুক্ত 

হইল। যে ভূমি এককালে তুমিয়াঁ মীনদিগের বিশাল বাপৌতা৷ জিহাজপুরের অন্তর্গত 
ছিল, তাহা আজি রাণার ভূমি বলিয়! প্রসিদ্ধ। হায়! জগতে সকলই পরিবর্তনশীল । 

ভূমি কিপ্রকারে কৃষকগণের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়! রাজকোষের অন্তর্ভুক্ত হইতে 
পারে, তাহার একটা উদ্দাহরণ প্রকটিত হইল। কোটার ইতিবৃত্তে এরূপ অনেক 
উদাহরণ সন্নিবেশিত হইবে। 

তগ্নবান্ মন্থু যে পল্লী-সমাজের বিধান করিয়। গিয়াছেন, মিবারের মধ্যে ঠিক সেই 

রূপই দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ববকালে যেমন পাচ সাতখানি পল্লী লইয়া এক এক জন 

গ্রামীণ থাকিতেন, মিবারেও সেইরূপ পঞ্চগ্রামপতি বা সপ্তগ্রামপতির বিবরণ পাওয়া 
যায়। মিবারে ইহারা পেটেল নামে অভিহিত হইয়। থাকে। এই পেটেল হইতে 
কপর্দক-সম্বলী সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই আপনার অধিকৃত ভূমিকে অন্তপ্রকার কর হইতে 
মুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাহার্দিগকে কেবল একট 'ৈবার্ষিক নির্ধারিত কর 

এবং ছুইট যুদ্ধকর প্রদান করিতে হয়। 
অনেকে অনুমান করেন যে, মানবধর্শশশান্ত্রে যে গ্রামীণের উল্লে আছে; তাহার 

কর্তব্য হইতে মিবারের পেটেলের কর্তব্য বিভিন্ন। সেই জন্ত পেটেল শব্ষের ব্যুৎপত্তি 

সম্বন্ধে নানা মতভেদ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পট 

দেখিতে পাওয়া ষাইবে যে, পেটেল শব সংস্কৃত পতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । বাণুবিক 

মিবারিগণ ঠিক এইক্সপ অর্থেই ইহাকে ব্যবহার করিম! থাকে। পূর্বকালে মিবানী 

পেটেলের নির্বাচন ভিন্ন আর কিছুই কর্তব্য ছিল না। তিনি স্বগ্রামস্থ লোকের মধ্যে 

শ্রেষ্ঠ ছিলেন )-_ সমগ্র পল্লী-সমাজের একমাজ্ প্রতিনিধি এবং কৃষক ও নৃপতির মধ্যে মধ্যসথ। 

পল্লী-সমান্দ ও রাজতন্ত্রের মধ্যস্থ ছিলেন বলিয়া! তিনি উভয় সমিতির নিকটেই সম্মান ও 

উপকার প্রাপ্ত হইতেন। কাহার আপনার যাপোতা থাকে) এবং কৃষক যে শস্ত উৎপাদন 



নিস 

করে, তিনি তাহার চল্লিশ ভাগের একভাগ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন৷ এতত্তিক্র রাস 
হইতে তিনি একটী অনুগ্রহ ভোগ করেন । আপনার বাপোতা ব্যতীত তিনি যে অভির টং 
ভূমি কর্ষণ করিতে পারেন, রাজান্তায় তাহার নিয়মিত করের একতৃতীয়াংশ হইতে মুক্তি 
পাইয়া থাকেন। মিবারতৃমির পের্টেলের কর্তব্য এইরূগে নির্দিষ্ট হইল। পেটেল কৃষক ও 

রাজার মধ্যগত বন্ধনস্বরূপ | তিনি নিরীহ কধককুলের একমাত্র গ্রতিনিধি;-_পল্লী-সমাজের 
একমাত্র অগ্রনান্ক । রাজ! তাহারই মুখে অজ্ঞানান্ধ কৃষকের অবস্থা পরিজ্ঞাত 
হইয়া থাকেন। ছুত্ধর্য মহারাইীয়দিগের কঠোর অত্যাচারে মিবাররাজ্যের ভাগ্যতরঙ্গ 
অন্ত দ্বিকে প্রবাহিত হইবার পূর্বে স্বাধীনতার লীলাতৃমি মধ্যপাটক্ষেত্রে পেটেলদিগের 
এইরূপ কর্তব্য ও ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সেই ছূরৃন্তদিগের জঘন্ত লু্ন-প্রথা দিন দিন 
যত বাড়িতে লাগিল, মিবারী পেটেলের ক্ষমতা তত বর্ধিত হইতে আরম্ত করিল। 

তিনি পল্লীলমাজের সর্বস্ব! হইয়া দীড়াইলেন। ছুরাচারগণ কৃষকদ্দিগের উপর 
যতপ্রকার কর স্থাপন করিত, তিনি তৎসমস্তেরই প্রতিতূ হইতেন এবং শরীর বন্ধকরূপে 
দস্্যুশিবিরে প্রায়ই নীত হইতেন। ছূর্ত্গণ যতদিন না সেই পণ পাইত, ততদিন 
তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিং | ছুরাচার দস্থ্যগণ বার বার মিবারভূমে আপতিত 
হইয়া মিবারীদিগের নিকট যতবার পণ চাহিত, পেটেল ততবার সানন্দমনে তাহা 

পরিশোধ করিতেন । মুখে তিনি কৃষক্দিগের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় প্রদান 

করিতেন; কিন্তু সুবিধা! পাইলে সেই নিরীহ ব্যক্িদিগের সর্বনাশ করিতে ক্ষান্ত 
থাকিতেন না। অজ্ঞানান্ধ যে অসংখ্য মানব তাহারই উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তভাবে 
কালযপন করিত, স্বার্থপর পেটেল নুবিধাক্রমে তাহাদিগেরই সর্বশ্ব অপহরণ করিয়া 

আম্মোদর পূরণ করিতেন। পাঠান ও মহারাষ্ীয়গণ রাজ্যে আপতিত হইলে তাহার 
্বার্থসাধনের উপযুক্ত স্থযোগ উপস্থিত হইত। তিনি সর্বপ্রথম আত্মরক্ষা করিবার 

উপায় উত্তাৰন করিতেন, এবং ক্লষকের সর্ধনাশ করিয়া আত্মস্বার্থ অব্যাহত রাখিতে বত্ধুপর 

হইতেন। সর্বপ্রথম প্রত্যেক কৃষকের দেয় অংশের একটা তালিক! প্রস্তত হইত। 

তিনি তাহাদিগের নিকট সেই সমস্ত অর্থাংশ সংগ্রহ করিতেন ) তাহাতে না৷ হইলে 

তাহাদের ভূমিসম্পত্তি_পরিশেষে তাহার্দিগের তৈজসপত্রও বন্ধক রাখিতেন। এইব্ধূপে 
যতক্ষণ না তাহার ছুরাকাজ্কার পরিতৃপ্তি সাধিত হইত, ততক্ষণ তিনি নিরীহ্, নিঃসহায় 
অজ্ঞানান্ধ কৃষকদিগের হৃদয়ের শোণিত জলৌকার ন্যায় পান করিতে থাকিতেন। 
হতভাগ্য: কৃষকগণ তাহা বুঝিতে পারিত। তাহারা! বুঝিত যে সেই পেটেল তাহাঁদিগের 
ইন্সৰেশী শক্র,--পাঠান ও মাহাটা দন্্যদিগের ছম্পবেশী গুপ্তচর । সুতরাং তাহার! 

তদ্বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ করিডে সাহস করিত না। নিরীহ ক্ৃষকগণ জানিয়া 
শুনিয়াই সেই হস্নাকার শক্রর নিকট হৃদয় পাতিয়া দিত? সে যত ইচ্ছা! -তাহাদিগের 
শোণিত গান করিয়া তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দান করিত! হ1 মনভাগ্য কৃষক! 

' এভারতভূমে তোমাদের স্থখশাত্তি কোথায়? তোমরা যাহাদিগকে পরম হিতকর 

ব্ছ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবস্থিতি কর, একবার আপনাদের অবস্থা না ভাবিয়! 

নও, 



রাজস্থান। 

_খাহাদিগের তীক্ষ বিষদশনের উপর হৃদয় পাতিয়! দিয়া সন্তষ্ঠ থাক, তাহারাই 
যখন তোমাদিগের সর্বনাশ করিতেছে, তখন তোমাদিগের স্থশাস্তি কোথায়? আর 
কতদিন তোমরা অজ্ঞানান্কারে আচ্ছন্ন থাকিবে? আর কতদিন তোমরা চিরন্তন 
স্বত্ব হইতে বঞ্চিত থাকিবে? তোমরা! মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাহাদ্দিগকে 
অনাহারমৃত্যু হইতে রক্ষা করিতেছ, যাহাদ্দিগের বিলাসসামগ্রীর সংযেজন। করিয়! 
দিতেছ$ তাহারা একবার তোমাদিগের বিষয় ভাবিয়া- দেখিতেছে না) একবার 
তোম।দিগের মুখপাঁনে চাহিতেছে না ! 

স্বার্থপর পেটেল ক্রমে মিবারী কৃষকের হর্তা কর্তা বিধাতা হইয়া 'াড়াইলেম। 
উচ্চপদ ও. সম্মান প্রাপ্ত হইলে লোকে প্রায় .যেমন বিলাসী ও অত্যাচারী হইয়! পড়ে, 

মিবারের পেটেল অবশেষে সেইরূপই হইয়! পড়িলেন । এতদিন তিনি তাহাদিগের 
প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন, তাহাদ্িগের সহিত সমবেদন! প্রকাশ করিতেছিলেন ; কিন্তু 

এক্ষণে নিজমৃর্তি ধারণ করিয়া তিনি তাহাদিগের প্রকাশ্ঠ শক্র হইয়া! ঈীড়াইলেন এবং নানা 
প্রকারে তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। যে অন্প্রদাম্নের মধ্যে বিশৃঙ্খল 

ঘটিয়! থাকে, যাহার অন্তর্গত ব্যক্তিবৃন্দ পরস্পরের সুখ ছুঃখের দিকে চাহিয়া দেখে না 
নিজ নিজ সখের চিস্তাতেই যাহার! অহর্নিশ! ব্যস্ত থাকে, সে সম্প্রদায়ের মধ্যে শীপ্বই নানা 
প্রকার অনর্থ সংঘটিত হয় ; পরিশেষে তাহ! সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়। যায়। ছুরাঁকাঙ্ফ পেটেল 

স্বীয় পাশবী শ্বার্থপরতার চরিতার্থত! সাধনের জন্ত প্রথমে যথেচ্ছাক্রমে কৃষকবর্গের সর্ব 

লুষ্ঠন করিয়াছে ! কিন্তু কষকমণ্ডলী কিছু কল্পভরু নহে, ষে অনবরত তাহার সর্বগ্রাসকরী 
হ্ুরাকাজ্ঞার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে । সুতরাং তাহার কিছুদিনের অত্যাচারেই, 

তাহার! নিঃশ্ব ও দরিদ্র হইয়া! পড়িল, সেই সঙ্গে তাহার সুখের প্রশ্রবণও শুফ হইয়। গেল। 
আর কাহার শোণিতে তিনি উদরপূর্ঠি করিধেন ?-_যাহাদের শোণিতে করিতেন, সেই 

নিরীহ ক্কষকগণ শোণিতহীন,_বলহীন,--সামর্্হীন | তাহাদিগকে এক একটা শবদেহ 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । ছুরাচার মাহাট্র! দস্থ্যদিগের কঠোর আক্রমণে মিবারী কুষকগণ 
সর্বস্বান্ত হইয়! দেশ ছাড়িয়! পলায়ন করিত; মিবারের অনেক ক্ষেত্র শৃন্ত অবস্থায় পড়িয়া 
থাকিত। সেই সময়ে পাপিষ্ঠ পেটেলের স্বার্থসাধনের সমূহ ব্যাঘাত সংঘটিত হইত। 
কিন্ত তাহ! কিছু অধিক দিনের জন্য নহে। আবার দেশে শাস্তি সংস্থাপিত হইত) 

আবার নির্ববািত কষকগণ ন্বদেশে প্রত্যাগত হুইয় সেই সমস্ত ভূমিতে ন্বর্ণফল উৎপাদন 

করিত; নিষ্ঠর পেটেলের স্বার্থমাধনের উপযুক্ত সুযোগ আবার উপস্থিত হইত। তিনি 

অজ্তানান্ধ সরলহৃদয় কৃষককুলের উপর সেই পূর্ব প্রাধান্ত লাভ করিয়া আপনার পাশখা 
্বার্থপরতার সেইন্ধপে পরিতৃপ্ত বিধান করিতেন। সুতরাং দুর্ভাগ্য কৃষকগণ স্বদেশে ফিরিয়া 
আদিলেও শান্তি লাভ করিতে পারিত না। সেই নর-পিশাঁচ পেটেলের পণ্ডৰৎ অত্যাচারে 

আবার তাহাদের সোণার সংসার দগ্ব-মরূ-শ্মশীনে পরিণত হইত । ছুঃখের নিরন্তর কষাঘাতে 
_-পৈশাচিক অত্যাচারের অবিরাম উৎ্পীড়নে মিবারের ক্কষককুল এইরূপে নিঃস্ব ও নির্দ,ন 

হইয়। পড়িতে লাগিল) মিবারের স্ুখশাস্তি বিনষ্ট হুইয়াঁ গেল! নর-পিশাচ গেটেল ধে, 



মিবার। 

প্রজাকুলের ছয্ূবেশী শত্রু, মিবারের স্ুখনু্য্ের ছস্সবেশী ছুরস্ত রাহ, তাহা ক্রমে 

সকলেরই বিদিত হইল। সকলেই বুঝিতে গাঁরিল যে, সে শত্রুকে পরাহত না করিবে রঃ 

দেশের আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। সকলে স্থির করিল যে, সেই পাপাশয় পমধাস্থকে রি 

তাহা'র পূর্ব অবস্থায় অবতারিত করিতে পাঁরিলেই সেই উদ্দেম্ত সাধিত হইবে। কিন্ত 

তাহাও সামান্ত ব্যাপার নহে। কেননা অনেক ক্ষমতাশীল রাঁজকর্শচারী গুগ্তভাবে তাহার 
পৃষ্ঠপোষক ছিল; তাহাকে পদচ্যুত করিতে গেলে সেই সমস্ত ছন্সবেশী ক্রুর ব্যক্তির স্বার্থে 
আখাত পড়িবে । তখন তাহারা সেই উদ্দেশ্তসাঁধনের পথে কণ্টক রোপণ করিতে উদ্যত 

হইবে ;-ইহাতে রাজ্যমধ্যে আর একটা বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা! । | 
্বার্থপর দুরাচার পেটেলের উক্ত প্রকার পিশাচোচিত অভ্যাচারের বিবরণ অবগত 

হইয়া ভারতবন্ধু মহাত্মা টড. সাহেব নিরীহ কুষককুলের রক্ষার্থ কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

হইলেন। পেটেলের অতীত ও বর্তমান অবস্থা ও কর্তব্যের অবধারণ করিয়া তিনি নিজ 
ব্রত উদ্যাঁপন করিতে মনস্থ করিলেন। মিবারের পুরাতন ইতিহাস আলোড়িত করিয়া 

তিনি জানিতে পারিলেন যে, পুর্বকালে পেটেল গ্রামীন্গণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। 
তাহারা একমত হুইয়! আপনাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তিকে মনোনীত করিত, রাজা তাহাকেই 
সেই পেটেল আখ্যা! প্রদান করিয়া সেই পদে অভিষেক করিতেন । তদনুসারে মিবারে 
এক্ষণে সেই প্রথাই অবলম্িত হইল। মিবারিগণ একত্রে পরামর্শ করিয়া আপনাদিগের 

মধ্য হইতে যাহাকে নির্বাচিত করিল, রাঁণ। ভাহাকেই মনোনীত করিয়া তাহাদিগের 
সমক্ষেই তাহার মস্তকে উষ্ভীষ বন্ধন পূর্বক পেটেল পদে অভিষেক করিলেন। নির্বাচিত 

নৃতন মধ্যস্থ রাজসমক্ষে “নজর” দিয় সেই নূতন আসনে আসীন হইলেন। পূর্বে এই 
পেটেল-পদ বিক্রীত হইত । রাজ। কোন নির্দিষ্ট অর্থ লইয়া কোন ব্যক্তিকে সেই পদে 

অভিষেক করিতেন। তাহাতে যে, রাজ্যের সমূহ অমঙ্গল সাধিত হুইত, তাহা সহজেই 

বুঝা যাইতে পারে। এক্ষণে সে দূষিত প্রথা যাহাতে পুনর্বার অবলম্বিত ন] হয়, তাহ! 
সাধন করিবার জন্ মহাত্মা টড. সাহেব এক স্ুচার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি 

রাণাকে এই প্রতিজ্ঞান্থত্রে আবদ্ধ করিলেন যে, “গেটেলের নির্বাচন সম্বন্ধে তিনি কখনও 

হস্তার্পণ করিবেন না এবং পেটেলের সহিত গোপনে কোন পরামর্শ করিতে পারিবেন না।” 

কিরূপ উপায় দ্বারা মিবারের রাজস্ব সংগৃহীত হইত, তৎসন্বন্ধে ছুইচারিটা কথা 

বলিব এবং সন্ধিবন্ধন হইতে চারি বৎসরের মধ্যে মিবারের কিরূপ ফলাফল হইল, 

তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচন করিয়া! মিবারেতিহাসের এই দীর্ঘপরিচ্ছেদ্টী সমাপ্ত করিব। 

মিবারের সকল প্রকার শন্যের উপর হইতে রাজস্ব সচরাচর দুইটা প্রথায় সংগৃহীত 

হয়। সেই ছুইটা প্রথ। মিবারে কঙ্কট ও তুট্টাই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 

ইচ্ষু, পোস্ত) সর্ষপ, পাট, তামাক, তুলা, নীল ও উদ্যানজাঁত ফলফুলের উপর প্রতি 

বিধায় ছুই হইতে ছয় টাঁকা পর্যযস্ত কর নির্ধারিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রে শম্য বিদ্যমান 

থাকিতে ক্ষেত্রপতি, পেটেল, পাটওয়ারি ও রাঞ্জকর্মচারিগণ দেই শস্যের উপর 

আহ্ুমানিক যে কর নির্ধারণ করেন, তাহাকে মিবারিগণ কন্ছুট কহে। কক্ধুট প্রায়ই 



রাজস্থান । 

*.ার্ঘ-নির্ধারিত হইয়া থাকে। তবে যতি ক্ষেতস্থামী তাহাকে বেশী মনে করেন, তাহা 
" হইলে তিনি ভূট্রাইয়ের প্রস্তাব করিতে পারেন | সেই শম্ত কর্তিত ও নিশ্পেষিত 

হইলে তাহা মাপ করিয়া যে ভাগ করা হয়, তাহাই ভূষ্টাই নামে আখ্যাত হইয়। 
থাকে। তৃট্টাই অতি প্রাচীন গ্রথা। ইহাতে উভগ্নপক্ষেরই সস্ভোষ জন্মে। তুট্রাই 
প্রথার অন্থুসারে রাজ সমগ্র যব) গোধূম ও অন্যান্য বাসস্তিক শস্তের এক তৃতীয়াংশ 
অথব1 দ্বিপঞ্চমাংশ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন এবং কখন কখনও হৈমন্তিক শস্তের অর্দভাগও 

পাইয়া থাকেন। কষ্ক,ট ও ভুষ্টাই প্রথার অনুসারে প্রচলিত বাজার দূর মতে বিভক্ত 
শস্তের মূল্য নির্ধারণ হইয়| থাকে। কঙ্কুট ও ভুট্টাইয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত প্রথাতেই 
সচরাচর ন্যায়ের অপব্যবহার দেখিতে পাওয়া! যায়। কেনন। কৃষক স্বার্থমাধনের জন্য 

সংগ্রাহককে উৎকোচ প্রদান করে।-সংগ্রাহক সেই প্রলোভনের বশীভূত হইয়া! সমগ্র 
শদ্য অল্প করিয়া বলে। এইরূপে সে ব্যঞ্চি যখন উৎকোচগ্রহণে আয্মোদর পৃরণ 
করিয়া চলিয়া যায়, তখন প্রহরী আপিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য কৃষককে সেই 

প্রহরীরও পুজা করিতে হয়। নতুব। সে মিথ্যা করিয়। পাটওয়ারীর নিকট কৃষকের 
নামে নানাপ্রকার অভিযোগ করিবে। স্বুতরাং তাহাকে মন্তষ্ট রাখা আবশ্তক। 

নতুব। কৃষকের সর্বনাশ হুইবে। 

কষকের কোনদ্দিকেই রক্ষা নাই | এইরপে প্রকাশ্ত ও অপ্রকাশ্তভাবে দুবৃত্ 
রাজকর্মচারিগণের শ্বার্থপরতার পরিতৃপ্তি খিধান করিতে গিয়া সে হতভাগ্য ধনেগ্রাণে 

হুত হইয়। থাকে । একথা শুনিলে সহস! মনে হয় যে, কৃষকই এই অনর্থের মূল; কেনন!| 
মে অনার স্বার্থরক্ষার জন্য রাজবর্মমচারিদিগকে উৎকোচ দিয়। থাকে । কিন্ত বিশেষ 

বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ সংস্কারকে অমূলক ও ভ্রমসন্কল বলিয়া প্রতীতি 

জন্মিবে। কেননা অধিকাংশ কৃষক বর্ণজ্ঞানহীন, স্ৃতরাং তাহার! রাজ্যের বিধির্যবস্থার 

বিষন্ন কিছুই অবগত নহে। রান্ক্মুচারিগণ স্বার্থসাধনের জন্য তাহাদিগকে নানাগ্রকার 
ভয় দেখাইয়া থাকে, তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়) যে পেটেল 

তাহাদিগের গ্রতিনিধিস্বরূপ অবস্থিত থাকেন, তিনিও আত্মোদর পূরণে তৎপর হইয়া 
তাহাদিগের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখেন না | ইহাতে নিরীহ কৃষককুল 

নিরুপায় হইয়! গ্রাণের দায়ে সেই নর-পিশাচ কর্মচারিগণের পুজ। করিতে বাধ্য হইয়া 
থাকে। ফলতঃ কৃষকের কোথায়ও ন্থখ নাই। যতদিন তাহার! নিয়মিত বিদ্যাশিক্ষা 

করিয়া স্বার্থবক্ষায় সমর্থ না হইতেছে, ততদিন তাহাদের কিছুতেই মন্ধর নাই। হায়! 
সেদিন কবে আসিবে? কবে ভারতের কৃষকবৃন্দ অন্তানতিমির হইতে নিফ্ তিলাভ 
করিয়া আপনাদিগের অবস্থা আপনারা বুঝিতে সক্ষম হইবে !-কবে জমিদার ও প্র্ধার 
বৈষগ্য সমূলে উঠিয়া যাইবে? কবে ভারতীয় ভ্রাত্গণ সাম্যের পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হই 
এক ভ্রাতা অপরকে হৃদয়ে ধারণপুর্বক জাতীয় বল সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইবে? সে 

দিন কি আসিবে? এ শোণিতশোধক কুট সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য কি উঠি 
যাইবে 1--বলিতে পারি না।-বিস্ত আশ! হইতেছে_-ঠৃতিত ভারত আবার উঠিবে )- 



মিবার। 

ভারতবাসী এ জমিদার ও প্রজাববপ খোর বৈষম্য হইতে নিষ্ৃতিলাভ করি রা. 
একসঙ্গে সাম্যস্থথ অস্্তব করিবে। আবার একঝন শাক্যসিংহ ও গুরুগোধিনী: 
হইয়া সাম্যের বিজয়-ু্দুভি নিনাদিত করিবেন $- মাতৃভূমির ছুঃখ দুর করিবেন 7. 
জগতে আয্মোৎসর্গ ও স্বদেশগ্রেমিকতার জলম্ত আদর্শ ধারণ করিবেন। 

ষে দিন পরম হিতকর ব্রিটিষ গবর্ণমেপ্ট মিবারের দগ্ধ হৃদয়ে শাস্তিবারি সেচন করিয়া! 
পতিত মিবারের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন, সেই দিন হইতে মিবারের অবস্থা 
উন্নত বা অবনত হইতে লাগিল, তাহা নিরূপণ কর! এক্ষণে আমাদের মুখ্য কর্তব্য) সুতরাং 
আমর সেই বর্তব্যসাধনে তৎপর হইলাম। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্বের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে 

১৮২২ স্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত মিবারের যে শাসনবিজ্ঞাপনী গ্রচারিত হইয়াছিল, তাহ! 
পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মিবারের পূর্বাবস্থা অনেক পরিমাণে উন্নীত 

হইয়াছে । কিরূপ ক্রম অবলম্বন করিয়। মিবার উক্তরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, 

তাহ! নির্ধারণ করিবার জন্য ১৮২১ থৃষ্টাব্বের শেষকালে মিবারের তিনটা মধ্য জনপদের * 
লোকসংখ্যা গণনা করা হইল। অন্ত অন্ত অংশ ছাড়িয়! দিয়া একমাত্র সহর বিভাগকে 
গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ১৮১৮ থৃষ্ঠাবধে এই সহর বিভাগের অন্তর্গত ষড়বিংশতি 
পল্লীর মধ্যে কেবল ছয়টাতে লোকনিবাম দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। সেই ছয়খানি 
গ্রামে সর্বসমেত তিনশত উনযাটজন গৃহস্থ বাস করিত। ইহার ত্রিচতুর্থাংশ আবার 

পুনঃগ্রাপ্ত আমলির অন্তর্গত ছিল। ১৮২১ খৃষ্টাবের মধ্যে পূর্বোক্ত সপ্তবিংশতি পল্লীতেই 

লোকনিবাস হইল এবং সেই সমস্ত পল্লীর মধ্যে সর্ধসমেত নয় শত ষড় বিংশতি গৃহস্থের 

সমাবেশ দেখিতে পাওয়। গেল। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, শুদ্ধ তিন বৎসরের 

মধ্যেই সহর বিভাগের লোকসংখ্যা ত্রিগুণ হইয়া দাড়াইয়াছিল । লোকবৃদ্ধির 

সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও শিক্পবিদ্যারও উন্নতি হইয়াছিল। পূর্বে যতগুলি হুল চালন1 এবং 

যতগুলি ক্ষেত্রের কর্ষণ হইত, এক্ষণে তাহার চতুণ্ডতণ দেখিতে পাওয়া! গেল। সর 

বিভাগের কথ! ছাড়িয়! দিয়া খাস বিভাগের শ্রাবৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট 

দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঠিক এই পরিমাণেই উক্ত সময়ের মধ্যে এই বিভাগের 
উন্নতি হইয়াছিল। মহারাষ্ট্ীয় গ্রাস হইতে কমলমীর, রায়পুর, রাজনগর ও সদ্বি কুনেরো॥ 

কোটারু হস্ত হইতে পিহাজপুর; এবং সর্দারগণের হস্ত হইতে অপহৃত ভূমিসম্পত্তি 

সমূহের পুনরুদ্ধারে এবং পার্বত্যদিগের হস্ত হইতে মৈরবার। জনপদের জয়ে অল্প সময়ের 

মধ্যেই এক সহস্র নগর ও গ্রাম মিবারের অন্ততুক্ত হইল। এই সমস্ত নগর ও গ্রাম 

চতুর্বিশতি জনপদের মধ্যে পুর্ব প্রথার অনুসারে বিতক্ত হইয়া দশ গ্রামীণ বা শত 

রানির রাজ সারির) অনা রাস 
শি 

ক মুও্ বরক ও কুপাশন। 

+ ভগবান্ মনু পললীলমাজের এইয়প বিধান করিয়াছেন। 

থামস্যাধিপতিং কুর্ধ্যাদ্বশগ্রামপতিং তখা। 

বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহত্রপতিমেবচ || ১১৫ 

মন্গসংহিভ। "ম অধ্যায়। 



রাজস্কান। 

-ীরদধি বাধিত হইল) মিবারভূমি শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি-সোপানে আরোহণ বরিত্রে 
লাগিল ॥ ইহাতে যে রাজন্ব উদ্ভূত হুইল,. মিবার-পতি তৎসাহায্যে আত্মপদের 

সম্মানমর্যযাদ! সর্তোভাবে সংরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন । 

১৮১৮ খুঃঅব্দ হইতে ১৮২২ পর্য্যন্ত মিবারের যে+বার্ষিক রাজন্ব উদ্ভূত হইয়াছিল, 

তার তালিক1 নিয়ে প্রদত্ত হইল। এই তালিক। পাঠ করিলে, মিবারের ক্রমিক 
উন্নতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়। যাইবে *। 

বাসস্তিক শস্য ১৮১৮ খৃষ্টানদের ৪০,০০০ টাকা, 

5598 ১৮১৯ ১ সর ১১৫১১২৮১২ 

১১ ১১ ১৮২৩ রি 2 ৬/৫৯১১০০২ 

১১ 5 ১৮২১ 2) ০১৯০১৯৮১৪৭৮ 

টি ও ১৮২২ ১, ১০ ৯১৩৬১৬৪০ 

শেষোক্ত ছুই বৎসরে বিট এজেন্ট বিশেষ কোন তত্বাবধারণ করেন নাই, তথাপি 
মিবারের উক্তরূপ বিপুল আয় হইয়াছিল । 

পূর্বোক্ত কয়েকটা বর্ষে যে বাণিজ্য-শুক্ক আদত্ত হইয়াছিল, এতৎ সহ তাহারও 
তালিকা নিয়ে প্রকটিত হইল । 

১৮১৮ খৃষ্টাব্দ 4 রঃ :** নামমাত্র আয় । 
১৮১৯ ১) ক ৪ ছি ৯৬,৬৮৩ টাক 

১৮২০ ১১ রহ ৪ ১১৬৫১১০৮৭ 

১৮২১ ১১ ৬৩৯ নিও ঈদ ২১২০) ১০০০৭ 

১৮২২ ১১ ৬৪৯ ১ ৭ ৪৩ 

উপরে আয়ের যে ইটা তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহ! অনুশীলন করিয়া মিবারের 

ূর্ববঅবস্থার সহিত তুলনা! করিয়। দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ত্রিটিষ এজেণ্টের 
স্দক্ষ সাঁহচর্য্যে রাণা ম্বরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সর্বতোভাবে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

মিবারভূমি রত্বগর্ভা ও হবর্ণপ্রন্থ। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কথ! ছাড়িয়। দ্রিলে ইহার 
গভীর গর্ভের অন্ধতম প্রদেশে যে অসংখ্য ধাতুথনি বিরাঁজ করিতেছে, তাহাদের উপযুক্ত 

পলা, এ 

* টড মহোদয় বলেন সন্ধিস্থাপনের পূর্বের এবং চারি বৎমর পরে মিবারের কতিপয় প্রধান নগরের 

লোকসংখ্যা তুলনায় সমালোচনা করিয়! দেখিলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি উত্তমরূপে জানিতে পারা যাইবে। 
তদনুসারে আমর! মিবারের প্রধান পঞ্চ নগরের লোকনংখ্য। নিম্নে প্রকটিত করিলাম । 

১৮১৮ খৃষ্টান গৃহসংখ্য! | ১৮২২ খৃষ্টান্ধে গৃহসংখ্য 
উদয়পুর ১১ হ ৩১৫৪৪ ১১০৯০ 

ভিলবার| +, , ০৮, (একখানিও নহে) রি ২১৭০০ 

পুর রি দর ৪ ত*৮ ১১২৯৯ 

মণ্ডল নী কর ৮০ ক ৪৯ * 

গোহুন্দ ১১. ৪8১ ১ ৩ রা ৩৫০ 

বলা বাহল্য ঘ, উত্ত দন্ত গৃহই লোকজনে পরিপূর্ণ ছিল। 



মিবার। 

ধ্যবহার করিলে মিবার অল্পসময়ের মধ্যেই আবার রাজস্থানের ননদনকানন হই 
, পারে। অর্ধশতাবীর কিঞ্িধিক পূর্বে জবুরা ও ছুরিবার * একমাত্র টিনখনি হইতে 

শ্রাতিবর্ষে তিন লক্ষ টাকা আয় হইৃত। এতসিন্ন মিবারের অনেক স্থলে তাতরথনি দেখিত্রে 
পাওয়া যায়। এই সকল রত্রধনি হইতে মিবারের যে বিস্তর আয় হইত, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। ফিন্তু মিবারের ছূর্ভাগ্যবশত: সেই সমস্ত আকরের খনককুল 
ফালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আর এখন কেহ সেই সকল রত্ুভাগারের বিষয় ভাবিয়া! 
দেখে না। রাণারও এখন আর সে উৎসাহ নাই। স্থৃতরাঁং সেই সমন্ত খনি এখন 

সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত, বিজন ও ছূর্গম হইয়! রহিয়াছে । যে সমস্ত আকরকে মিবারবাসিগণ 
লক্ষ্মীর আবাসভূমি বলিয়া পৃজ! করিত, যথায় দিবাঁরাত্র অসংখ্য খনক রত্বোদ্ধারে 

_ নিরত থাকিত, আজি তৎসমুদ্রায় সলিলরাশিতে পরিপৃরিত হুইয়! রহিয়াছে । কেহই 
একবার সেই সমস্ত সলিল মিঞ্চন করিয়! রত্ব উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে না। অনেকে 

-সেই সমস্ত আকরের জীর্ণোদ্ধারকে সম্পূর্থ অসাধ্য বলিয়! মনে করিয়। থাকেন। কিন্ত 
আমাদের বিবেচনায় তাহারা সম্পূর্ণ ্রান্ত। আজি উনবিংশ শতাবীর বৈজ্ঞানিক জগতে 

কয়েকটা আকরের সলিল সিঞ্চন ও জীর্ণোদ্ধার যদ্দি মানবের অসাধাঁ বলিয়া! বিবেচিত 

হয়। তাহা হইলে বিজ্ঞানবলদ্বারা আর কি সুসাধ্য হইতে পারিবে? যে বিজ্ঞানবলে 

আজি জগতে কত অতিমানগষ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, সে বিজ্ঞানের অসীম ক্ষমতা! 

উক্ত সামান্ত বিষয়ে বিতথ হইয়! যাইবে? একথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? রা! 

বিজ্ঞানবল প্রয়োগ করিয়া সেই সমস্ত থনি পরিষ্কার করিতে চেষ্ট। করুন, দেখিবেন 

অল্পদিনের মধ্যেই তাহার চেষ্টা সুফল প্রসব করিবেই করিবে । 

মিবারের ঘটনাপুর্ণ ইতিহাসের এই খানেই পর্যযবসান হইল,--জগৎপৃজ্য গিহেলাট- 
কুলের রঙ্গস্থলে এই খানেই যবনিক! পাতিত হইল। বড় সাধ ছিল এই যবনিকা 

উত্তোলন করি! বর্তমান কাল পর্য্যস্ত শিশোদীয়কুলের ঘটনাচিত্র পাঠকের নয়নসমক্ষে 
ধারণ করিব; কিন্তু মনের সাধ মনেই রহিল । সুক্ষ্টতৃত্ম ঘটনাবলি বর্ণনপূর্ববক ভীমসিংহের 

অধস্তন নরপতিগণের জীবনী আলোচন! করিতে হইলে সামান্ট দুই এক অধ্যায়ে শেষ 

করিতে পার! যাইবে না। মহাত্মা! টড সাহেব ষে সময় পর্য্যন্ত মিবারের ইতিহাস 

প্রকটিত করিয়! গিয়াছেন, এবং যাহার অবলম্বনে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল, সেই সময় 

হইতে”বর্তমান কাল পর্য্যন্ত অর্ধ শতাঁবীর অধিক কাল অতীত হইতে চলিল। এই 

অর্ধশতাবীর মধ্যে মিবারের রঙ্গতূমে কত মহা! মহ! কাণ্ডের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, সেই 
সমস্ত অভিনয়ের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিতে যাওয়| বিড়ম্বন! মাত্র । কেনন। তাহাতে 

ইতিহাসের অঙ্গ বিকৃত হইয়! থাকে। সুতরাং তাহার বিস্তৃত বিবরণ আবশ্যক । 

বিশেষতঃ শুদ্ধ ছুই এক খানি ইংরাজি গ্রন্থ পাঠ করিয়া মিবারেতিহাসের পরিশিষ্ট কি 
প্রকারে রচিত হইতে পারে? ইতিহাসপ্রিয় বিজ্ঞ পাঠকমাত্র অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন 
2 ১১১৮৯১৬৫ 

* সম্বৎ ১৮১৬ অন্দে জবুরার, টিনখনি হইতে ২২২১*** টাক! এবং ছুরিবা হইতে ৮*১***১ আয় 
হুইয়াছিল। এই ছুইটা খনিতে টিনের সহিত কিয়ৎপরিমাণ রৌগা দেখিতে পাওয়া! যায়। * 

ক 



ঙ 

(যে, ভারতবন্ধু মহাত্মা! টড. দুঃসহ ক্লেশ সহ্ করিয়া! কঠোর পরিশ্রম ও অদমা অধ্যবসায়ের 
সাহাযো যে মিবারের ইতিহাস রচন! করিয়াছেন, গৃহের এক কোণে বপিয়। ছুই এক 
খানি মাত্র ইংরাজী পুস্তকের সাহায্যে ছুই চারি দিবসের মধ্যে সেই মিবারের পরিশিষ্ট 
রচনা করিতে যাওয়া কতদূর মূড়োচিত কার্ধ্য। এস্ধপ কার্ধেয বীরপ্রস্থ মিবারভূমি 
এবং জগৎপুঞ্য গিহেলাটকুলের প্রতি নিতান্ত অনাদর প্রকাশ করা হয়) বস্ততঃ 

ইহা নিরপেক্ষ ইতিহা!সগ্রণেতার উপযুক্ত কার্ধা নহে। মিধারের পরিশিষ্ট লিখিতে 
হইলে মিৰারে ভ্রমণপূর্বক ভ্টগ্স্থ সংগ্রহ করিয়া! এবং ইংরাজী রিপোর্ট ও গেজেটিয়ারের 
সহিত তাহা মিলাইয়! দেখিয়া নিরপেক্ষভাবে লেখনী চালনা করা উচিত। তাহা 

হইলেই মিবারের ইতিহাস সম্পূর্ণ হইতে পারে। বড় সাধ মিবারের পরিশিষ্ট রচন। 
করিব; কিন্তু এ সাধ এজীবনে পুর্ণ হইবে কি না বলিতে পারি না। এজীবনে সে ব্রত 

উদ্যাপন করিতে পারিব কি না, তাহা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি এই বর্তমান 
বত অক্ষত শরীরে সমাপন করিতে পারি, যদি এই পবিত্র রান্স্থান শেষ করিয়া পাঠকের 
করকমলে অর্পণ করিতে পারি) তাহা হইলে একবার সেই কঠোর ব্রত গ্রহণে চেষ্টা করিব। 
নতুবা! অনন্তকালের জন্ত মনের সাধ মনেই রহিয়! যাইবে। 
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মিবারের ধর্মগ্রতিষঠ,পর্কোৎ্সব ও আচার- 

অষ্টাদশ অধ্যায়। 

পৌরাণিক ইতিবৃত্তের উপকারিত| ;-_ভারতের-পুরাণফল ;--মিবারে শিবপৃজ ;--ভগধান্ একলিঙ্গের 

মঙ্গির ;_-শৈব গোস্বামী ;-_জৈনসমিতি-7নাথদ্বারে শ্রীকৃষের মন্দির ও পুজ্লাপদ্ধতি 9-. 

রাজপুতসমাজে বৈফবধর্দোর উগকারিতা | | 

ভারতীয় প্রা্ীন আর্ধ্যগণের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহাঁর, ইতিহাস ও ধর্ম্মতত্ব 

প্রভৃতি প্রায় সমস্ত প্রয়োঙ্গনীয় বিষয়ই পৌরাণিক ইতিবৃত্তের অন্যন্তরে নিহিত। 

যে সকল জগৎপুজা মনীষি ও বীরদিগকে আমর! আপনাদিগের পিতপুরুষ বলিয়! 

শ্লাঘা করিয়া! থাকি, ধীহার্দিগের অতিমানুষ কার্য্যকলাপের বিষয় চিন্ত। করিয়া গাশ্চাত্য 

প্ডিতগণ চমতকৃত হইতেছেন, ধাঁহাদের ন্মতি, বিজান। কাবা, অলঙ্কার, ও তর্কশান্তর 

লইয়া আজি পাশ্চাত্য জগতে নব নব ভ্ঞানালোকের উন্মেষ হইতেছে, তাহাদিগের 

পবিত্র চরিতমালাঁও পৌরাণিক ইতিবৃত্তের জটিল ও নিবিড় আবরণে সমাবৃত হইয়া 
রহিয়াছে। অনেক আত্মাডিমানী পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই পৌরাণিক ইতিবৃত্বকে অলীক 

ও অবাস্তব বঙলিয়। উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের একবার ভাবিয়া দেখা 

উচিত যে, জগতের সকল দেশেরই আদিম ঘটনাবলী পৌরাণিক ইতিতৃত্তের অভ্যন্তরে 

গ্রধিত হইয়া রহিয়াছে। যে ইংলশুভূমি আজি জগতের মধ্যে মান্যা গণ্যা হইয়া 

দাড়াইয়াছেন, তাহার প্রথম পুত্রগণের আচারব্যবহারও পুরাণের জটিল বর্ণনাসমূহে 

এরূপ নিবিড় বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহার মধ্য হইতে সতোর আবিফার 

করিতে যাঁওয়া এক: গ্রকার বিড়ম্বনামাত্র । যাহাহউক, জগতের যে কৌন প্রাচীন 

জাতির আচারবযবহাঁর অনুসন্ধান করিতে হইলে তাহাদের পুরাণসাগর মন্থন করিতে 

হইবেই হইবে | একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানিতে 
পারা যাইবে যে) গুরাণই জগতের প্রথম অবস্থার একমাত্র ইতিহাস। সেই পুরাণ- 
কথিত ব্যক্তিগণের কুসংস্কারের, গাঢ় আবরণে যে, অসংখ্য অমূল্য গ্রতিহাসিক সত্য 

নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিস্লমাত্রেরই অবশা স্ীকার্ধা। ক্লার্ক নামা জনৈক বৈজ্ঞানিক 



রাজস্থান । 

 পাশ্চাতা পরিব্রাজক বলিয়াছেন, “লোকের পুরাতন কুসংস্কাররাশির অতন্তরে প্রবেশ 
করিয়া অভিনিবেশ: সহকারে. অনুসন্ধান করিলে, আমরা - তাহাদিগের প্রাচীন 
গিতৃপুরুষগণের রীতিনীতি ও আচারবাবহীর যের়পু নিশ্চয়তাঁর সহিত উদ্ধার করিতে 
সক্ষম হইয়৷ থাকি, তাহাদিগের ভাষা সমালোঁচন| করিলে সেরূপ সক্ষম হইতে পারি 
না। কেননা কুসংস্কাররাশি তাহাদিগের অস্থিমজ্জার সহিত বিজড়িত থাকে; কিন্ত 
জলবায়ুর পরিবর্তনে ভাষাও পরিবর্তনশীল ।” ক্লার্কসাহেবের এই মতধ্বনির মৌলিকতা ও 

সারবত্তায় চমতকৃত হইয়! মহাত্বাঁ টড সাহেব মিবারের পর্কোৎ্সব ও কুসংস্কারসমূহের 
সমালোচনা করিবার জন্য ইহাকে আপনার মানদগত্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
সেই জন্য তিনি নিজ কঠোর ব্রত সাধনে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, ধনূর্বেদ, আয়ুর্বেদ, স্বৃতিশান্ত্র, রাজনীতি বা বিজ্ঞান যে কোন শান্ত 
হউক না কেন, যাহা'র মূলে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত নাই, তাহা নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ। পৌরাণিক 
কথামাললার অভাস্তরে যিনি কেবল তেজস্মিনী কল্পনার আতিশয্যমাত্র দেখিতে পান, 
তিনি বিজ্ঞানের মূলতত্বের বিষয় অন্পই অবগত হইতে পারেন। পুরাণই জগতের 
আদিম অবস্থার একমাত্র সাক্ষী, সকল দেশের ইতিবৃত্বের একমাত্র মূল স্বরূপ । 

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত জগতের অন্তান্য দেশের পক্ষে যেরূপ ফলপ্রদ হউক না কেন, 
সভ্যতার আদিম আবাসভূমি এই ভারতের পক্ষে তাহা সকল শাস্ত্র ও অশেষ উপকারের 
উৎসম্বরূপ। পুরাগ সনাতন হিন্দুধর্মের গ্রাধান বিধান গ্রস্থ। হিন্দুধন্্ বিজ্ঞানমূলক ; 
বিজ্ঞান স্বভাবতঃ নীরদ ও কঠোর। কিন্তু পুরাঁণ এই নীরস ও কঠোর শান্্রকে এরূপ 
মোহকর আবরণে সমাৃত করিয়া রাখিয়াছে, যে, কোটী কোটা বৎসরের বৈপ্রবিক 
পরিবর্তনেও সে আবরণ উন্মোচিত হইল নাঁ। হিন্দুগণ এই পুরাণকে বেদের স্তায় 
পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন । এই পুরাণে যে সমস্ত মহাপুরুষগণ দেবতা! বলিয়! বর্ণিত 
হইয়াছেন, তাহারা আজিও দেবভাবে পুজিত হইয়া থাকেন। পৌরাণিক শিব ও 
বিষণ আজিও এই বিশাল ভারতভূমির কোটা অধিবামীর উপাস্য হইয়া রহিয়াছেন। 
ভারতের অগ্ঠান্ত প্রদেশ অপেক্ষা রাজস্থানে পুরাণোক্ত ধর্শের বিশেষ সমাদর দেখিতে 
পাঁওয়। যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দীর পরপীড়নে রাঁজপুতানার কত স্থল একবারে শ্বশানে 
পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, কত প্রাচীন রাজবংশ জগৎ হুইতে বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছে, 
কত স্থলে কত ঘোরতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে; তথাপি এই রাজপুতজাতির পিতৃপুরুষগণ 
ছুই সহজ বতমর পুর্বণে যে পুরাণোক্ত ধর্মকে জীবনের মূলমন্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিতেন, 
আজিও ইহীরা সেই ধর্মকে সমভাবে অনুসরণ করিয়া আপিতেছেন। এ পৌরাণিক 
সনাতন ধর্মের অভ্যন্তরে কি মোহিনী মায় সংগুপ্ত আছে; জানি না। কিন্তু যখন 
দেখিতে পাই ইহার অভ্যন্তরে স্থন্দর বৈজ্ঞানিক তত্ব নিহিত রহিয়াছে, যখন দেখিতে 
পাই যে, শতসহত্র ৰৎসরের কঠোর পরপীড়নের মধোও ইহা! এই পতিত আর্ধ্াক্ষেত্রে 
হিন্দুর. হিন্দুত্ব অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছে, তখন ইহাকে সারাৎমার ন! বলিয়! থাকিতে 
পারি না। ' এমন দিন আসিবে, যে দিন ভারতবাসী ইহার অস্তর্পিহিত বিজ্ঞানের 



মিবার। 

গৃঢ মর্ম বুঝিতে পারিয়া দীনা, হীনা, অধংগতিতা মাতৃডূমিকে আবার সখ ওসব ূ 
উন্নত শিখরে উতাপন করিতে সক্ষম হইবে; যেদিন ভারতের পঞ্চবিংশতি কোটা সন্ধার ৰ 

এই সনাতন হিন্ুধর্মকে একমত অনুসরণীয় মুখা ধর বলিয়া অবলম্বন করিবে। 
আবার ভারতের নগরে নগরে আনন্দত্ৌত প্রবাহিত হইবে; আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 

বৈশ্য শুদ্র কঠোর বর্ণ বৈষম্য ভুলিয়া গিয়া অস্থরনাশিনী অরিনিদিনী জগজ্জননী 
ভগবতী মহামায়াকে সানন্দে আবাহন করিবে । | | 

_ বীধ্যবান্ রাজপুতগণ পুরাণকে বেদের স্তায় অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। 

ইহা তাহাদিগের পুজনীয় পিতৃপুরুষগণের মহতী কীর্টি ও লীলার একমাত্র সাক্ষী । 

তাঁহারা বীরত্ব, মহত্ব ও সর্যাসধর্ম্ের জলন্ত আদর্শন্বরূপ দেবদেব মহাদেবকে বিশেষ 

ভক্তির সঠিত পুজা করিয়া থাকেন । শিব রাজপুতগণের_বিশেষতঃ মিবারী 

রাজপুতগণের প্রধান উপাস্য দেবতা । গঙ্গাষমুনাকুলবর্তী গ্রদেশসমূছে নানাপ্রকার 

পৃত্তলিকা-পুজার আবির্ভীবনিবন্ধন যদিও রাজস্ানের অন্যান্য প্রদেশে ভগবান্ ভূতভাবনের 

পূজার কিকিৎ হাস হইয়াছে, তথাপি বীর ও স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন মিবারভূমে 

তিনি আজিও পূর্বের ন্যায় সমভাবে পূজিত হইয়| থাকেন । গিহেলাটবংশীয় নরপতিগণ 

মহাদেবকে পূর্ণ ও লিঙ্গ_উতয় মুর্তিতিই পুজা করিয়া থাকেন | তথায় তিনি 

সচরাঁচর একলিঙ্গ * নামে অভিহিত হয়েন। মিবারে একলিঙ্গ দেবের যন মন্দির 

আছে, তৎসমন্তেই দেববিগ্রহের সন্ুখে তাহার প্রিয়তম বাহন বৃষভের ধাতবমূর্তি 

দেখিতে পাওয়া যায়। | *.. 

গিহেলাটকুলের প্রধান উপাস্ত দেবতা ভগবান্ একলিঙ্গের পবিত্র মন্দির উদস্কপুরের 

তিন ক্রোশ উত্তরস্থিত একটা গিরিবন্মের মধাস্থলে সংস্থাপিত। ইহার চতুর্দিক উচ্চোচ্চ 

শৈল ও বনপাদপ দ্বারা পরিবেষ্টিত। শৈলরাঞ্ি দেখিতে পরম রমণীয়। ওষধিসমূছের 

নযননি্বকর হরিদ্ত্তে এবং কলম্বন! ক্ষীণা তরক্গিনীকুলের শ্রবণমোহন কুলকুলনাদে সেই 

প্রদেশের রমলীয়তা! শতগুণে বর্ধিত হইয়াছে। তি এ 

একলিঙ্গদেবের পুরোহিতগণ গোস্বামী উপাধি ধারণ করেন। তীহারা চিরজীবন 

কৌমার অবস্থায় যাপন করিয়া থাকেন? সুতরাং অন্তিমকালে পালিত. শিষ্যের করে 

আপনাদিগের গুরুতর ভার অর্পণ করিয়া তীহাদিগকে ইহলোৌক হইতে বিদায় গ্রহণ 

করিতে হয়। শৈবপুরোহিতগণ আপনাদের ললাটে অর্দচন্্রচিহু ধারণ করিয়া থাকেন। 

তাহাদের মন্তকে জটাভার,_জটাকলাগ গচ্ছাকারে মন্তকে জড়িত, তন্মধ্যে এক একটা 

বিবপত্র ও পর্মবীজমাল একত্র গ্রধিত। তাহাদের সর্বাঙ্গ ভন্মগুগিত-পরিধানে গৈরিক 

বসন । তাহারা আপনাদিগের আত্মীয় ম্বজনদিগের শবদেহকে দগ্ধ না করিয়া 

বনধপদ্নাসনভাবে সমাধি-নিহিত করেন এবং দেই সমাধির উপরিভাগে এক একটা মৃতস্তূপ 
৭...

 শশী শশী শা ইশা নী শশী 

* সৌরাষ্টরে ও সিদ্ধুনদের পূর্ব মোহানায় সহশ্রলিঙ্গ ও কোটীলিঙ্গ নামে দুইটা লিঙ্গ মূর্তি দেখিতে পাওয়া 
সি 

যাঁয়। শ্রী ও মিশর দেশে বেকশের যে মকল লিঙমূর্তি দেখিতে গাওয়া যায়, তাহাদের সহিত এই সকল 

ষ্টির সাদগ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । ৪ র 



রাজস্থান। 

টি স্থাপন করিয়! থাকেন । সেই সমস্ত মৃত্তিকারাশি প্রায় চূড়াকারে স্তূপীক্কৃত হইয়া থাকে। 

সময়ে সময়ে গুদধাচারিণী যোগিনীদিগকেও পুরোহিতের অনুপস্থিতিকালে কার্ধ্য সমাধা 
করিতে দেখা যায় । মিবারে এরূপ অনেক গোসীই ঃআাঁছে, যাহারা কৌমার অবলশ্থন 
করিয়াঁও শিল্প, বাঁণিজ্য ও যুদ্ধকাধ্য দ্বার! জীবিক' নির্বাহ করিয়া থাকে। বণিক 

গোস্বামীগণ ভারতবর্ষের মধ্যে একটী সমৃদ্ধতম সম্প্রদায়। এরূপ সম্প্রদায় মিবারে 
অনেক বিদ্যমান আছে। রাঁণা তাহাদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন । যাহারা 

অস্ত্রধারী, তাহার মিরাঁরের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগস্থ ভিন্ন মঠ বা আশ্রমে বাস করিয়! 

থাকে ; তাহারা কিছুকিছু ভূষিসম্পত্তি ভোগ করে এবং কখন ভিক্ষা, কখন বা! পরানুচর্য্যা 

দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। এই সকল গোস্বামী আপনাদের কর্ণ বিদ্ধ করিয়। 
তন্মধ্যে এক প্রকার শঙ্খবলয় ধারণ করে। সেই শঙ্খবলয়কে তাহার! রণভেরী তুল্য জন 
করিয়! থাকে । ব্রাহ্মণ ও রাঁজপুত উভয়ই এমন কি গুভ্্ভরগণ পর্যন্তও এই সম্প্রদায়ের 
অন্তভূক্তি হইতে পারে । অহাকবি চীদভট্র কণোজরাজ জয়চাদের এইরূপ একটী শরীর- 
রক্ষক সৈন্ঠের মনোহারিণী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 

মিবারের অধিপতিগণ “একলিঙ্গকা দ্নেওয়ান” অর্থাৎ একলিঙ্গের গ্রতিনিধি, এই 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। যখন তাহারা একলিঙ্গদেবের মন্দিরে উপস্থিত হয়েন, 

তখন পৃজাবিধির আতিশয্যে পুরোহিতকে ও অতিক্রম করেন। | 

শৈবদিগের সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই । এক্ষণে আমরা জৈনদিগের * 
বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । ইহাদের ক্ষমতা ও সংখ্যাবিষয়ে পাশ্চাত্য 

গগ্ডিতগণ অতি অল্লই পরিজ্ঞাত আছেন । তাহাদের মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, জগতে 

স্ব্পসংখ্যক জৈন আঁছে,_যাঁহারা আছে, তাহারাঁও একস্থলে নহে-স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন 
তাঁবে অবস্থিতি করিয়া! থাকে । সে যাহা হউক, জৈনদিগের ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রতুতার 

সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, একমাত্র ক্ষত্রগাছ শীখাঁর প্রধানপুরোহিতের! 
একাদশ সহস্র দীক্ষিত শিষ্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে অবস্থিতি করিতেছে। শুদ্ধ তাহা 

পা 

: * শৈবগণ জৈনদিগকে পরিহাস করিয়া “বিদ্বান বলিয়! ডাকিয়া থাকে । এই বিদ্যাবান শব্ষের 

অভ্যন্তরে বাঁজিকর অর্থ নিহিত আছে। তাহাদিগের প্রতিপক্ষমণ্লী প্রায়ই তাহাদিগকে অস্বাভাবিক 

ক্ষমতায় অলঙ্কত বলিয়া মনে করিয়া থাকে । কথিত আছে, প্রনিত্ধ আভিধানিক অমরম্িংহ একজন বিখ্যাত 
জৈন ছিলেন এবং স্বীয় অস্বাভাবিক ক্ষমত্তার প্রভাবে অমাবস্| রজনীতে চন্ত্রপ্রকাশ সম্ভাবিত করিয়াছিলেন। 

1 কথিত আছে, ধৃষীয় একাদশ শতাব্বীতে আনহলবারা পত্তনের প্রসিদ্ধ জৈন নরপতি দিদ্ধরাজ্ের শাদন 
কালে তদীয় রাজধানীতে ধর্মসন্বক্ধে একটা মহীতর্ক উপস্থিত হয়'; সেই তর্ষের কালে তিনি জৈন সম্প্রদায়ের 

একটা শাখাকে ত্রগাছ। নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। পৈনদিগের অতানুসারে ক্ষত শষোর অর্থ সতা। 
হুবিখ্যাত হেমচন্্র আচার্ধ্য এই ক্ষত্রগাছা সমিতির গুরু ছিলেন । মহত্ব! টড সাহেব যে জৈন যতির সাহায্যে 
রাজস্থানের উপকরণ সামন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি উক্ত হেমচন্ত্র আচার্যের একজন শিষা । 

£ ইনি টড সাহেবের সময়ে বিদ্যমান ছিরেন। মহাত্ম! টড সাহেব বলেন, ইনি অসীম বিদ্যান্? 

প্রাচীন শিলালিপি সমূহের অতি ছুজের ভাষাও ইনি বুখিতে পারতেন । রাপা ভীমসিংহ ইহাকে বড় 
শশা ক আত পি ০০০৮4 



 মিবার। 

নহে, অপি বা অমবাল * নামে ষে একটা শাখাসমিতি আছে, তনন্তর্গত একলক্ষ 
রাজস্থানের মধ্যে বিরাজ করিতেছে এবং ভারতের বাণিজ্য হইতে যে রি হয 

ও সৌরা্ট্রগ্রদেশে দৈন ও বৌনধর্শের প্রথম আবির্ভাব হ্য়। রা যে তে ্ 
পবিত্র বলিয়! জ্ঞান করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে আবু, পালিখান 1 ও গির্ণা-__এই তিনটা 

পর্বতই তাহাদের ধর্শ-যুদ্ধের প্রধান র্গস্থল | মিবারের মন্ত্রিসভা ও রাজস্ববিভাগের 
অধিকাংশ কর্মচারীই জৈন শরাবককুলে লুডু এবং পঞ্চনদপ্রদেশ হইতে সাগরতীর পরযযত্ত 
প্রায় সমস্ত নগরই জৈন শ্রেষী দ্বারা অলঙ্কত। উদয়পুরে এবং রাজস্থানের অন্তান্য নগরে 
শান্তিরক্ষক ও করসংগ্রাহকগণও এই সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি। অহিংসাই জৈনদিগের ধর্মের 

মূলমন্ত্র। তাহার! জ্ঞানসত্বে কখনও জীবহত্য! করে না) সেই জন্য যাহারা দাওয়ানী 
বিতাগেন্স কর্মচারী, তাহার! ফৌজদারী বিভাগের সধন্্াবলম্বী কর্মচারী অপেক্ষা অধিক 
দক্ষতার সহিত কার্য সাধন করিয়া থাকে । জৈনধর্ম্ের এই সুদৃঢ় নিম প্রযুক্ত জৈনগণ 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অল্পই ক্ৃতকার্ধ্যত লাভ করিতে পারেন। আনহলবারাপত্তনের শেষ 
নরপতি প্রসিদ্ধ কুমারপাঁল একজন ঘোর জৈন ছিলেন | বর্ষাসম্ভৃত কীট পতঙ্গাদি ও 
মহীলতাকুল পদদলিত হইয়! পাছে বিনষ্ট হইয়। যায়, এই জন্ তিনি প্রাবৃটকালে কখনই 
ুদ্ধযাত্র। করিতেন না। বর্যাকালেই জৈনগণ জীবনাশের বিশেষ আশঙ্কা করিয়া থাকেন। 
এমন কি পাছে পতঙ্গকুল অনলে পতিত হইয়া গ্রাণত্যাগ করে, এতদাশঙ্কায় যাহারা গৌড় 
জৈন, তাহারা! উক্ত খতুকালে একটা প্রদীপ পর্য্যস্তও জালিয়! কোথায় যাইতে পারেন না । 

হিন্দৃস্থানে বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব, ও শৈব বা শাক্ত লইয়া যে ঘোর বৈষম্য ও সা্প্রদাস্থিকতা 

উদ্ভৃত হুইয়াছিল, তগবান্ শঙ্করাচার্য্ের অনুগ্রহে সে বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতা দুর 

হইয়াছে। তিনি স্বীয় অমানুষী ক্ষমতার প্রভাবে সেই বৈষম্য দূর করিয়! সকলধর্শের 
সমীকরণ পূর্বক জগতে শ্বদেশ-গ্রেমিকতার জলন্ত উদাহয্পণ রাখিয়! গিয়াছেন। আর এখন 

বৌদ্ধে ও শৈবে ব| ৈনে ও শাক্তে পরস্পরের সম্বখীন হইলে পরম্পরের প্রতি খড়াহ্স্ত 

হয় না। সকলেই সেই কঠোর বিদ্বেষভাব ভুলিয়া! এক অপূর্ব ধর্মনৈতিক সাম্য আশ্র্প . 

করিয়াছে । যে সময়ে জৈন ও ব্রান্মণ্যধর্ম্ে ভীষণ সংঘর্ষ সমুডভূত হইয়াছিল, যে সময়ে 

প্রত্যহ অসংখ্য জৈন বা ব্রাহ্মণ সেই সংঘর্ষোখিত অনলে পতঙ্গের ন্যায় পতিত হইয়! 

পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইতেছিল, সেই সময়ে অনেক দলিত ও নিপীড়িত জৈন মিবারে আশ্রয় লাভ 

করিয়াছিল। মিবার জৈনদিগের একটা প্রধান আশ্রয়স্থল । অতি প্রাচীনকাল হুইতে 

ইহাতে বৈনধর্ধের আলোচন! হইয়া আসিতেছে । যদিও মিবারের রুচিৎ. ছুই. একজন 

* মারবারে অন! নামে একটা দগর আছে) টড দাহেব বলেন, এই জস! হইতেই উক্ত শাখাসমিতিয় 

লাম অনি বা! অসবাল হইয়াছে। 

1 পালিখানা বা গালিস্থান, প্রমিদ্ধ জৈনতীর্ঘ শক্রঞ্জর গিরির পাপ্রস্থে স্থাপিত। মহাত্মা টড. সাহের 

নিঃসন্দেহে নির্দেশ করিয়াছেন যে, শীকম্বীপ হইতে যে সমগ্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি অভিযানোদ্যাত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন 

নময়ে ভারতভূমে আপতিত হইয়াছিল, তাহাগিগের মধ্য পালি অগ্ভতম। এই পালি হইতেই উত্ভ নগরের 

গালিখান| নাম হইয়াছে । রঃ 



রাজস্থান । 

রে নরপতি শৈরধ্ ছাঁড়ি সৈনধর্ অবলম্বন করিয়াছেন। তথাপি ইহার! প্রায় সকলেই 
| শেষোক্ত ধর্মকে উৎসাহ দান করিয়া আদিয়াছেন | জৈন গিহ্লোটকুলের আদি 
পুরুষ বল্পভীপতিদিগের অবলঘ্বনীয় মুখ্য ধর্ম ছিল। £বোধ হয় সেই' জন্তই গিহ্লোট- 
নরপতিগণ পিতৃপুরুষদিগের অবলদ্বিত ধর্মের প্রতি তত অন্ধগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন 

করিয়াছেন। ইহার প্রদীপ্ত প্রমাণ চিতোরে পার্বনাথের উন্নত স্মারক স্তত্ভ। সে স্তকটা 
প্রায় ৪৭ হস্ত উচ্চহইবে। মধ্য, পাশ্চাত্য ও দক্ষিণ ভারতে হিন্দু স্থাপত্যের যে সকল 
চড়ান্ত নিদর্শন বিদ্যমান আছে, তাহ! দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি জদ্মে যে, হিন্দুগণ স্থপতি- 
শিল্পে একদা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। জৈনগণ ভারতের একটা অমূল্যরদ্বকে 
অনন্ত ধংস হইতে রক্ষা করিয়াছেন । ভীষণ যবনবিপ্লবের দিগ্দাহী তেজে যকালে 
ভারতের অনস্ত রত্বভাগডার ভারতীয় গ্রস্থাবলী ভক্মাৎ হইয়া! যাইতেছিল, জৈনগণ সেই 

সময়ে তাহা হৃদয় পাতিয়। রক্ষা! করিয়াছিলেন । প্রত্বতত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আজিও 
সেই সমস্ত রত্বের অনুসন্ধান পান নাই | মরুভূমিস্থ যশজীর, প্রাচীন আনহলবারা, ও 
কাম্বের এবং অন্যান্ত জৈনপীঠের পুস্তকালয় সমূহ আজিও অনেক অমূল্যরত্বে পরিপূরিত 
রহিয়াছে। কঠোর শাসন, পৈশাচিক উৎপীড়ন ও ভীষণ অত্যাচার সহা করিয়াও পরম 

ধার্ট্িক দৈনগণ এই সমস্ত অমূল্যরত্ব রক্ষা! করিতে পারিয়াছেন। | 
মিবার সকল প্রকার হিন্দুধর্মের আদর্শ্বর্ূপ। কালে কালে ইহার শৈলবলরিত 

দেবোদ্যানের মধ্যে মকল ধর্দেরই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে । ইহার ধন্মপরায়ণ নরপতি 
গণ শুদ্ধ জৈন ও শৈবধর্থ্ের প্রতি অনুরাগ ও উৎসাহ প্রদান করেন নাই; বৈষ্ণবধর্থের 

পরিরক্ষণেও ইহাদের কিছুমাত্র কার্পণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না । মিবারের অন্তর্গত 

নাথন্ধারে ভগবান্ শ্রীক্ষ্চদেবের পবিত্র মন্দির ইহার জঙ্গস্ত প্রমাণস্থল। হিন্দুবিদ্বেষী 
দুর্দান্ত আরম্মজীবের পাঁশব উৎপীড়নে বৈষ্ণবগণ পবিস্ত ব্রজধাম হইতে বিভাড়িত হইয়া 

ভারতের আর কোন স্থলেই আপনাদিগের উপাস্য দেবতাকে রক্ষার্থ আশ্রপ্ন প্রাপ্ত 

হয়েন নাই; কিন্ত উদয়পুরের মহারাণ আপনার হৃদয় পাতিয় পাষণ্ড মোগলের সমস্ত 

অত্যাচার সহ করিয়াও ভগবান্ প্রীকৃ্জের পবিত্র প্রতিমৃত্তিকে আপনার রাজোর মধ্যে 

আশ্রয় দিয়াছিলেন। 

উদয়পুরের একাদশ ক্রোশ পূর্বোত্তরে এই পবিত্র দেবমন্দির সংস্থাপিত। ইহার 
মর্শরনির্থিত শ্বেত গোপানতল বিধৌত করিয়া বুনাশনদ কল কল নাদে প্রধাবিত 
হইতেছে। নাথদ্বার বৈষ্বদিগের একটা প্রধান তীর্ঘস্থল বটে) কিন্তু ইহাতে 
দর্শনযোগ্য কোন দৃশ্তই নাই। নাধধ্ার মন্দিরের নির্ঘাণকার্ধ্যেও কোনরূপ পূর্ব 
কৌশল দেখিতে পাওয়া যায় না। নাথন্থারের যাহা কিছু নাম ও পবিভ্রতা, তাহা কেবল 
ভগবান্ শ্রীক্ষ্চের পবিত্র সমাগমে। খ্রীষ্টজন্মের ছুই-সহস্র বৎসর পূর্ব পুতসলিলা যমুনার 
পবিজ দৈকততৃষে কষে যে মৃদ্তি প্রতিঠিত হইয়াছিল, অনেকে অনুমান করেন, ইহা 
সেই মূর্তি। গঞ্জার গিরিকন্দরে, দ্বারকার সুদুর উপকূলে অথবা চিত্তবিনোদন বুন্বারণ্যে 
যে সমস্ত হাঁয়মোহন চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, নাথঘ্বারে দে সমন্ত পরিলক্ষিত হর 



মিবারের পর্বোৎস। 

না; তথাপি মিবারের এই পবিত্র তীর্থে প্রতিবৎসর অগণ্য যাত্রী তারের 
হইতে সমাগত হইয়। থাকে । রঃ 

তিন সহজ বৎসর ধরিয়া ষে ব্রজধাম গোপী-বল্লভ কী প্রধান ন খীরট 
অবস্থিত ছিল, অবশেষে হিন্দুর হঁদর্ঘ আরঙ্গতীবের রাজন্বকালে তাহা শূন্ত হইয়া পড়ে। : 
দেই পাষণ্ড মৌগলের পৈশীচিক অত্যাচারে বৈষ্ণবগণ সেই পবিত্র তীর্থভূমি পরিত্যাগ 
করিয়। দেববিগ্রহের রক্ষার্থ ভারতের নানাঙ্থলে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়েন। যদিও 

গজনান বীর মহম্মদের কঠোর অত্যাচারে ভগবান্ বিষুর কমলাঁসন কম্পিত হইয়াছিল, 
ঘদিও তাহার ভক্তগণ ভগবানের সম্মানরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়। এক স্থান হইতে অন্ত 

স্থানে পলায়ন করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি আপনার প্রাচীন লীলানিকেতন হইতে 

একবারে বিচ্যুত হয়েন নাই। হিন্দুরঞ্জন উদারনীতিক আকবর, জাহাঙ্গির ও শাজিহাঁন 
তাহাকে সেই প্রাচীন মন্দিরে পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্ত অনেকে সন্দেহ 

করেন যে, তাহারা সেই সর্বমঙ্গলময় বৈষ্ণবধর্মের মোহন গুণগৌরবে মোহিত হইয়া 

আপনাদের কৌলিক ধর্মের সহিত তাহার সামগ্স্য বিধান পূর্বক একটী নৃতন ধর্ম স্থষটি 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । যদি তাহাদের সেই মহছুদ্দেশ্য সাধিত হইত, যদ্দি 

তাহাদের ধন্মান্ধ শ্বজাতীয়বর্গ সেই মহতী শিক্ষার মহত্ব বুঝিতে পারিত, তাহ! 

হইলে বীরবর বাবরের বিশাল বংশতর এত শীঘ্ব ভারতঙক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত হইত 

না; তাহ! হইলে হিন্দুমুলমানে একটা অভিনব জাতি স্থষ্ট হইয়া ভারতকে শোচনীয় 
অধঃপতন হইতে রক্ষা করিত। সে জাতি ভারতের শিরায় শিরায় যে প্রচণ্ড তেজঃ 
ঢালিয়া দিত, সপ্তসমুদ্রের সলিলরাশির সাহাধ্যেও কেহ সে তেজ নির্বাপিত করিতে 

পারিত নাঁ। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য,_তাই তাহাদের সে মহছদদেশ্য সাধিত হইল | 

না)_তাই বিধাতা ভারতের রাহুস্বর্ূপ পাপ আরঙ্গজীবকে প্রেরণ করিয়া সেই 

ক গ্রতিকুলে দারুণ এ্রতিরোধ স্থাপন করিলেন । 

জাহাঙ্জির মাতৃ-অংশে অর্ধ রাজপুত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় হিন্দুধর্দের প্রতি 

সমূহ আদর প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিমি স্বীয় উদ্দারনীতিক জনকের ন্যায় ভগবান্ 
কানাইকে হৃদয়ের সহিত পুজা করিতেন । কিন্তু তৎপুত্র ধার্শিকপ্রবর শাজিহান 

পিতৃপদবী পরিত্যাগ করিয়া শৈবধর্থে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সিদ্ধরূপ নামা জনৈক 

সিদ্ধ সন্ন্যাসী 'তাহাকে উক্ত ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাহার শৈবান্রাগনিবন্ধন ভারতে 

শৈবধর্মেরে বিশেষ প্রাহর্ভাব হয় | শৈবগণ রা্জানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া বৈষব- 

দিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে । তাহাদের উৎপীড়ন 

সহ করিতে না পারিয়া বৈষ্ণবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর বিগ্রহ সমভিব্যাহারে বর্পধাম 

পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। পরিশেষে উদকপুরের কোন রাজকুমারী বিশেষ 
চেষ্টা করিয়া! তাহাকে তাহার পূর্ব আনে স্থাপন করেন | কিন্তু তিনি সেখানে 

অধিকদিন থাকিতে পাইলেন না। অল্পকালের মধ্যেই নর-রাক্ষম পাষাণহ্ৃদয় আরঙগ্ীৰ 
আবিভূতি হইয়া তাহাকে এক্ষবারে চিরকালের জন্ত দেই পবিত্র মুনাপ্ুশিন হইতে 
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বিটি করিয়া দিল। তাহায় এই কঠোর অত্যাচায় নিবদ্ধন হি্দুগণ ভাহীকে .. জ্রীককফের চিরশক্র কালযবন বলিয়। স্বণা করিয়। থাকেন। 
কালযবন আরঙ্গজীব গোহত্যা ও রদ্বহত্য। দ্বারা সমগ্র ব্র্ধাম কলুষিত করিয়া 

ভগৰান্ কানাইয়ের মন্দির অপবিত্র করিল। তাহার সেই পাশৰ আচরণ দেখিয়! 
শিশোদীয় বীর রাখা! রাজমিংহের হৃদয় দারুণ রোষ ও জিঘাংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। 
ভগবান্কে অপমান হইতে রক্ষা করিরার জন্য তিনি যবনসআরাটের বিরুদ্ধে আপনার 
প্রচণ্ড অসি উদ্যত করিলেন | রাঁণার জলস্ত উৎসাহ প্রভাবে লক্ষ রাজপুত বীর 
দেববিগ্রহকে যবনগ্রাম হইতে রক্ষা করিবার জন্য অক্লানবদনে আপনাদিগের জীবন 
উৎসর্গ করিলেন । তাহাদিগের সেই জলস্ত আত্মোৎসর্গের প্রভাবে পাপিষ্ঠ 
যবন হিন্দু দেখতার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ কত্িতে পারিল না । তখন তিনি কোটার 
মধ্য দিয়া রাষপুর হইয়া মিবারে আনীত হইলেন । রাণাঁর মনে মনে বাসন ছিল 
যে, তিনি তাহাকে একবারে উদয়পুরেই আনয়ন করেন; কিন্তু পথিমধ্যে একটা 
অচিস্তিতপূর্বব ঘটনা জম্ভূত হইয়া তাহার বাসনা বিফল করিয়া দিল। মিবারের অন্তর্গত 
শিয়্ার নামক পলীর ভিতর দ্দিরা ভগবানের রথ চালিত হইতেছিল, এমন সময়ে 
পৃথিবীতে সেই রথচক্র এরূপ ঘোরতররূপে বপিয়া গেল, যে, কিছুতেই তাহার 
উদ্ধার হইল নাঁ। তখন একজন শকুনবিদ্ দৈবজ্ঞ উপস্থিত হইয়! নির্দেশ করিল যে, 
ভগবানের সেই গানেই থাকিবার ইচ্ছা! হইয়াছে, নতুবা তাহার রথচক্রের গতি প্রতিরুদ্ধ 
হইবে কেন? শীকৃনিকের এই বাক্যে রাঁণার সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মিল। তিনি 
তদস্থসারে সেই খানেই শ্্রীরুষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠঠ করিতে আদেশ করিলেন। উক্ত 
শিয়ারগ্রাম মিবারের যোড়শ প্রধানের অন্যতম দৈলবারা সর্দারের তৃমিবৃত্তির অন্তর্গত। 
দৈলবার! সর্দার এই অপূর্ব দেবান্ুগ্রহ শ্রৰণ পূর্বক ত্বরিতগতিতে সেই স্থলে উপস্থিত 
হইলেন এবং অচিরে একটা মন্দির নির্মাণ করিয়! দেবসেবার জন্ত সেই গ্রাম ও 
উপযুক্ত ভূমিসম্পত্তি প্রদান করিলেন। রাণা তাহার পারা গ্রাহথ করিলেন । তদনস্তর 
ভগবান্ নাঁথপ্জি যথাবিধানে রথ হইতে অবভারিত হইয়! মন্দির মধ্যে রক্ষিত হইলেন । 
ঘেই দিন শিয়ার গ্রাম নাথদ্বারে পরিণত হইল এবং অল্পদিনের মধ্যেই নগর হইয়! 
উঠিল। এইরূপে মিবারের প্রসিদ্ধ পুণ্যতীর্ঘ নাথদ্বারের উৎপত্তি হয়। 

নাথদ্বার দেখিতেও অগ্রীতিকর নহে। ইহার চতুর্দিক সুরক্ষিত । ইহার পূর্বদিক 
উচ্চ শৈলপ্রাকার দ্বারা সংরুদ্ধ) এবং পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্ত বিধৌত করিয়া 
কুনাশনদ পরিখাকারে প্রবাহিত । এই নদবলয্িত ও শৈলরক্ষিত প্রদেশের মধ্যে 
তগবান্ শ্রীকষ্ণের পবিত্র মলির সংস্থিত.। এস্থান অতি পবিত্র; রাজপুতদিগের 
বিশ্বাস, এস্থানের মধ্যে যে একবার পদার্পণ করে, সে ঘোর পাপাচারী হইলেও 
সকল পাপ হইতে মুক্তিলাত করিয়! অস্তিমে স্বরন্থখ সম্ভোগ করিতে পায়+ এ প্রদেশের 
সীমাবন্ধনীর অভ্যন্তরে রাজদওও প্রবেশ করিতে পারে না ঘোরতর অপরাধী 
ব্যক্তিও যদি,নাথনবারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হলে রাজা তাহাকে আর শাস্তি 



মিবারের পর্বোত্সব। 

দিতে পারেন না। ইহা! শাস্তিমর-_সাম্যময়। বিবাদ, কলহ, ঘন, প্র 

কোন প্রকার বৈষম্যই ইহার মধো স্থান গায় না । সকলই আননদময়-কলই, 
আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপৃরিত 1, ল্লাথস্বার একটা দামান্ত পল্লীগ্রাম বটে ; কিন্ত ইহার 

চতুঃস'মার অভ্যন্তরে অসংখ্য. লোক বাগ বাঁ বিরাম করিতে পারে । ইহার 

স্থানে স্থানে তিস্তিড়ী, অশ্বথ বা! বটবৃক্ষ উত্িত হইয়া দূরাগত যাত্রীদলের ছায়া প্রস্তভ 

করিয়া রাথিয়ছে ।* বৈষ্ণবগণ সেই সকল ছায়ামগুলের নিম্নে নৈদাঘ মধ্যাহের প্রথর 

তাপ হইতে শান্তি লাঁভ করিয়া পরমানন্দে বিশ্র।ম করিতে থাকে । কেহ গাঁন, কেহ 

বাদ্য, কেহ বা নৃত্য করে) কেহ বা অমৃতময়ী জয়দেবপদাবলী পাঠ করিয়। পার্থ 

ব্ক্তিদিগকে তন্ন তন করিয়া বুঝাইয়! দেয়। নাথন্বার সংসাঁর-বিরাগীর অন্থুরাগস্থল, 

উদাসীনের শান্তিনিকেতন, হতাশ বাক্তির আশাকুগ | যাহাকে সমন্ত জগৎ ঘোর 

পাঁপাচারী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহার স্বখের আশা-প্রদীপ চিরকালের জন্য 

নির্বাণ হইয়া গিয়াছে); যে এককালে বিপুল ধনের অধিকারী ছিল, কিন্ত ভাগ্যদোষে 

নিরক্ন ও কপর্দকহীন হইয়া পড়িয়াছে, সংসারের সথখনিদান প্রেমের গ্রত্রবণ যাহার 

গ্ধ হইয়! গিয়াছে, অথবা যে বিগ্রলনধ, শোকার্ত বা বিগতম্পৃহ,_এই নাথছ্বার তাহার 

চরম আশ্রয়গ্ুল, তাহার সংসার-মরুভূমির শাস্ত ছায়াকুগ্ত। অনেক ধনী ও শ্রীসম্পন্ন 

ব্যক্তিও গ্রীতিদায়িনী কন্যাভগিনী, প্রেমময়ী বনিতা, এবং আননন্বরূপ গ্রাণকুমীরদিগকে 

পক্লিত্যাগ করিয়া এই শান্তিনিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাদের 

সকলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস, হৃদয়ে বলবতী আপা যে, তাহার! সংসার পরিত্যাগ করিয়। 

ধাহার শরণ লইল, তিনি অন্তিমে করুণাকটাক্ষ বিক্ষেগ করিয়া তাহাদিগকে আপন 

চরণতলে আশ্রয় দান করিবেন । তাহ! হইলে আর এ পৃথিবীতে আসিছে হইবে 

না, আর জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না) সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাঁভ করিয়া 

তাহারা অনন্ত স্থখের ধামে অনন্ত কালের জন্য স্ব্গম্থথ সম্ভোগ করিৰে। 

মহাত্মা উড সাহেব বলেন যে, “রাঁজপুতগণ যদি মহাদেবের বিকট ধর্ম পরিত্যাগ 

করিয়। কেবল শান্তিময় বৈষ্ণবধন্্ই আচরণ করে) তাহা! হইতে রাজপুত সমাজে অশেষ 

উপকার হইতে পারে |”, রাজপুতজাতির রাজনৈতিক উন্নতির বিষয় চিন্তা করিতে গেলে 

আমরা শান্তিময় বৈষ্ণবধর্শকে তেজোময় শৈবধর্ষ্ের উপর প্রাধান্য দিতে পারি না। 

শান্তি জগতের বাঞ্চনীয় বটে ; কিন্তু যে শাস্তি হইতে মানবের তেজস্থিত। বিলুপ্ত হইয়া 

যায়, যাহাতে মানবকে অলস ও জড় করিয়া! ফেলে, আমরা সে শাস্তির অভিকামুক মহি। 

আছি রাজপুতগণ যে জড় ও নির্জীব অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার উপর যদি 

তাহাদের শাস্তি-প্রিয়তা বর্ধিত হয়, তাহ! হইলে রাজপুত নাম জগৎ [ৎ হইতে শীন্রই বিলুপ্ত 

হইয়| যাইবে । আজিও ভাহাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে বীর্ধ্যবহিকণা সংগুপ্ত রহিয়াছে, 

তাহা হইলে তাহাঁও চিরকালের জন্ত নির্বাপিত হইবে। চৈতন্ত-প্রচারিত বৈষ্বধর্ 

জগৎকে শাস্তি শিক্ষা দেয় ৰটে ? কিন্তু যাহা প্রন্কত বৈষ্ণবধন্ম, যাঁছ! মানব-সথষ্টির প্রারস্ত 

কাল হইতে জগতে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা নিরবচ্ছিন্ন শাস্তিময় নহে। বিষ্ু ধ্রগৎপালক। 



রাজন্থান। 

যেখানে গাদন, /লংখনঃ সংহার) একদিকে যেমন পালন, অপর দিকে সেইরূপ 
সংহার,) একদিকে মুরমধুকৈটতসংহারক বেশ, অপরদিকে গোপালনারায়ণ- ুরতি। 
যেখানে ছুইজনের স্বার্থ সংঘর্ষে আইসে, সেইখানে একজনকে সংহার না করিলে অপরকে 
রক্ষা! করিত পারা যাইবে ন]। যেখানে শাস্তি স্থাপন করিতে হইবে, সেখানে অশাস্তি 
নাশ না করিলে উদ্দেন্ঠ সাধিত হইতে পারে ন1। ইহাই প্রকৃত বৈষ্ণবধধ্্ম। রাঁজপুতগণ 
যদি এই বৈষণবধর্ম অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাহাদের সমূহ মঙ্গল সাধিত হইতে 
পারে; নতুবা! ভণ্ড বৈরাগীদিগের অবলম্বিত আধুনিক জড়তা ও আলশ্তময় বৈষ্ঞবধশন 
অবলম্বন করিলে তাহাদিগের শোটনীয় দশা আরও শোচনীয় হইবার মন্তাবন] | 
বৈষণবধর্দের আর একটা গুণ,_ইহা অকারণ শোণিত পাত বা অস্থানে অসি চালনা 
করে না। যেখানে একের স্বার্থে অনেকের স্বার্থের বিস্ব ঘটিয়াছে, যেখানে একের 
মন্গলার্থে অনেকের অনিষ্ট হইয়াছে, বিষু। সেইখানেই আপনার অব্যর্থ চক্র চালন! 
করিয়াছেন। নতুব! শতসহত্র মধুকৈটত জন্মিয়া আপনাতে অন্তষ্ট থাকিলে কিছুতেই 
তাহার যোগভঙ্ক হইত না। বিষুন্ায় ও ধর্মের পক্ষপাতী। যদি কোন অন্যায়পর 

ও অধর্মাচারী ব্যক্তি ,তীহার গ্রসাদলাভার্থ তৎসমক্ষে প্রাণ পর্যযস্তও উৎমর্গ করে, তথাপি 

তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখেন না? কিন্তু যেখানে ন্যায়ের অপমান হয়, 
যেখানে ধর্মের মন্তকে পদাঘাত হয়, তাহার মন সেইথানেই পড়িয়া থাকে; তিনি 
সেই নিপীড়িত, নিগৃহীন্ স্যায়পর ব্যক্তির উদ্ধারের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন। ভগবান্ 
শ্রকষ্ণ এই প্রশস্ত ও সুম্ম নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্কুর অবতার বলিয়া 
আজিও পৃজিত হইতেছেন। আমি এই বৈষ্ণবধর্মের পক্ষপাতী; যদি রাজপুত্তগণ এই 
বৈষণবধর্ণ অবলম্বন করেন, যদি তাহারা ইহার যথার্থ নীতি অন্গুদরণ করিতে পারেন, 
তাহা হইলে আমার কিছুই আপত্তি নাই। সমস্ত ভারত এই বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হউক, 
আবার একজন কৃষ্ণ অবতীর্দ হইয়া এই শ্রেষ্ট ধর্ের গ্রচারকার্ধ্যে ব্যাগৃত হউন? নগরে 
নগরে, গর্পীতে গন্ধীতে ভ্রমণ করিয়! মুরারি, মধুকৈটতারি, নারায়ণ বিষুর প্রক্কত মনত 
প্রচার করুন )--নিগীড়িত) নিগৃহীত) স্বার্ধবঞ্চিত-গাওবকুলের জয় হইবেই হইবে। 



উনবিংশ অধ্যায়। 
৯৯লীীটী 

) | 
বান্ত-পঞচমী )-_ভানুদপ্তমী )-শিবরাঝি 7-_আহেরিয়া 7-_ফাগোত্সব 1-_গীঙলাধগঠী ;_রাণার 

জন্মতিথি 1-_ফুলদোল )-_অবপূর্ণ। 1_-মশো কাষ্টমী )__রামনবমী 7__মদন-্রয়োদশী ;-_-নবগৌরী 
পুজা; সাবিত্বীত্রত +রস্তাতৃতীয়|।--অরণ্যযন্তী/-রথযাত্রা ।__-পার্তী তৃতীরা ।--নাগপঞ্চমী;_. 
রাখী পূর্ণিমা / জ্মাষ্টমী 7 গিতৃদেবতা/-_খড়াগুজা।__দশহরা /-_গণেশপুজা /--লক্ষমীগুঙ| )--. 
দেওয়ালী ;--অন্নকুট )-ঝুলনযাত্র] ১-নকর-সাং্রাস্তি?-মিত্রসপ্তমী। 

পূর্ব অধ্যায়ে মিবারের ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম-সল্প্রায় সমূহের যথাযথ বিবরণ প্রকটিত 

হইয়াছে। এক্ষণে মিবারের পর্বোত্মব ও আচারব্যবহারাদি ক্রমশঃ বর্ণিত হইতে 
চণিল। যে সময়ে শীতের কঠোরতা অগগত হইয়া যায় এবং বসন্তদৃত কোকিলকুল 
জগতে দেখা দিয়া কলকগম্বরে সমস্ত প্রন্কৃতিকে নবজীবনে উজ্জীবিত করিয়া তুণে ; 
যে সময়ে প্রক্কৃতির সন্গীবতার সহিত মানবের মন অভূতপূর্ব আননে আপুত হইতে 
থাকে, সেই মধুমর বসন্তকাল হইতে নিবাঁরের পর্কোৎ্মব সমূহ বিবঞিত হইতে ট চলিল। 

বধস্ত পঞ্চমী ।__মাথ মাসের শুরু পঞ্চমী তিথিতে এই উত্সব মিবারে আচরিত 

হইয়। থাকে। বজদেশে যে দিবসে ভগবতী বীণাপণির পূজা! সমাপিত হয়, সেই দিবসেই 
বাসন্তী পঞ্চমীর প্রশস্ত দরিবদ। যে শুত বামরে শান্তস্বভাব বঙ্গবাদী বিদ্যালাভার্থ 

ভদ্রকালী জররপ্বতীর চরণতলে তক্তিমহকারে প্রণাম করেন) সেই মঙ্গলময় দিবসে 
রাজপুতগণ যতদুর সম্ভব অন্লীল ও জযন্ত ব্যবহার অবলম্বন করিয়া উন্মত্তভাবে নৃত্যগীত 
ও আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। সে দিব ইতর ও ভদ্রে কিছুই প্রভেদ দেখিতে 

পাওয়া যায় না। ইতর ব্যক্কিগণ ভাঙ ধৃতুরা) গাজা, মদ, অহিফেন প্রতৃতি 

নানাপ্রকার মাদক দ্রব্য দেবন পূর্বক অতি অশ্রাব্য ও অশ্লীল ভাষায় গান করিতে 
করিতে দলে দলে নগরের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। যে সকল মন্থন ব্যক্তি 
অন্ত সময়ে একটামাত্র অপ্রি্ন কথ। উচ্চারণ করিতে লজ্জ! বোধ করেন, তাহারা সম্মান 

সন্ত্রম ও লে[কলজ্জায় জল্াঞ্জলি দিয়! সেই সমস্ত ইতর লোকের সহিত সাননে মিশ্রিত 
হয়েন। এবং তাহাদের পাশব আচরণে প্রণোদিত হইয়। তাহাদের ন্যায় পণুবৎ আমোঁ? 

গ্রমোদে লিপ্ত হইয়া থাকেন। রানরস্থানের চতুর্দিকে দে সময় এরপ সার্বজনীন 

আনন্দ উধিত হইতে থাকে যে, অঙভ্য ভিলগণও আপনাদিগের বিজন বাস পরিত্যাগ 

পূর্বক রাজপুতদিগের সহিত যোগ দান করে। তাহাদের সেইন্ধগ সহযে গে রাজপুতগণ 
অত্যন্ত আমোদিত হইয়া থাকে। 

ভাশ্ু সপ্তমী।--বামত্তী পঞ্চমীর ছুই দিব পরেই ানুপ্রমীর আগমন । কিত 

আছে হুর্্যদের এই দিবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । সুর্্যবংশীয রাগাগণ যে 



২ রাজস্থান । 

আপনাদিগের বংশের আদি পুরুষের জন্মদিবস নানাপ্রকার আনন্দোৎসবে যাঁপন 
করিবেন, তথ্বিষয়ে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করেন না। এই মঙ্গলময় বাসরে রাগ! 
সৈল্সসামন্ত সর্দার ও পারিষদ্বর্গে পরিবৃত হইয়। (চীর্গা নামক একটা পবিত্র স্থানে 
গমন করিয়া থাকেন।- সেই স্থলে তাহাদিগকর্তৃক ভগবান্ দিবাকরের পুজ। সমাপিত 
হয়। এই দিবস জয়পুরে সধ্যপূজার কিছু বিশেষ আডম্বর দেখিতে পাওয়া যায়। 
কুশাবহ রাজ এই দিন সুর্ধ্যমন্দিরে ধ্ঁবেশ করিয়। দিবাকরের অষ্টাঙ্বযোজিত পবিত্র 

রথ বাহির করিয়া আনেন। নাগরিক ও জানপদবর্গ সেই রথ চালিত করিয়। নগরের 

চতুদ্দিকে মহানন্দ সহকারে বিচরণ করিয়। থাকেন 

শিবরাত্রি ।--মাঘমাসের শেষবন্তী অথবা ফাল্তন মাসের প্রারস্তস্থিত কৃষ্ণ! চতুর্দশী 
শিবরাত্রি নামে অভিহিত হইয়া থাকে | হিন্দুমাত্রই,-_বিশেষতঃ রাঁণা এই 

শিবরাত্রিকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। ঘোর পাপাঁচারী নিষাদ আুন্দরসেন যেদিন 

স্বীয় অজ্ঞানকৃত শিবসেবারজন্য সকল পাপ হইতে যুক্ত হইয়। শিবলোকে গমন করিয়াছিল, 

সেদিন হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে অতি পবিত্র ৰলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? 
রা! ভারতে “শিবের প্রতিনিধি” নামে প্রসিদ্ধ; সুতরাং সে দিবস তাহার শিব-পুজার 

বিশেষ আড়ম্বর দেখিতে পাওয়। যায় । রাজপুতগণ সেই দিবস নিরঘু উপবাসে 

অতিবাহিত করেন । শৈবমাত্রই সেই পবিত্র দিনে কোন প্রকার সাংসারিক 

কাধ্যে মনোনিবেশ করেন না এবং সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া কেবল শিবপূজাতেই 

নিরত থাকেন । 

আহেরিয়।_-আঁহেরিয়! অর্থাৎ বাঁসস্তিক মৃগয়াব্যাপারের সহিত মধুময় ফাস্তনমাস 

জগতে প্রবেশ করে। ইহার পূর্বদিনে রাণ৷ আপনর সর্দার ও পরিচারকদিগকে 
হরিদবর্ণের এক একটা অঙ্গরাখ! বিতরণ করিয়া! থাকেন। সেই রাজদত্ত সজ্জা পরিধান 
করিয়৷ তাহার! পরদিবসে দৈবজ্ঞ-নির্দিষ্ট শুত লগ্নে রাণার সমভিব্যাহারে বরাহ শিকার 

করিবার জন্য নগর হইতে বহির্গত হয়েন। সেই বন্য বরাহ গিরিশজায়। ভগবতী 
গৌরীর সম্মুখে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে। জ্যোতিষী গণনার অন্ুপারে মৃগয়া লগ্ 
নির্দিষ্ট হয় বলিয্া আহেরিয়ার অন্যতর নাম “মাছরৎ কা শিকার এই মহান্ 

মৃগয়াব্যাপারে রাজপুতগণ আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষ। করিয়া থাকেন। সেদিন ধাহার 

লক্ষ্য ব্যর্থ হইবে, তাহার আর কিছুতেই শুতগ্রহ নহে। সে বৎসর তাহাকে নান! 
কষ্টে নিপীড়িত হইতে হইবে । সেই জন্ত কেহ সাধ্যপক্ষে লক্ষীভূত মূগকে ত্যাগ করে 

না। কেহ কেহ চরদ্বারা বরাহুদমূহের বিজন বাসকুহর পরিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। 
পরস্ত মৃগ লক্ষিত হুইবামাত্র সকলেই তাহাকে সংহার করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন । 
মিবারের সর্দীরগণ আপনাপন নির্বাচিত তুরঙ্গে আরোহণ করিয়! রাজা ও রাজপুত্র" 

গণের সহিত সেই কঠোর মৃগয়ায় বহির্গত হয়েন। প্রত্যেকেরই হৃদয়ে জিগীধাবৃত্তি 
প্রচণ্ডবেগে বলবর্তী হইয়া উঠে | উক়পুরের বিশাল উপত্যকাক্ষেত্রের পার্বস্থিত 

গিরিকন্দরে থব। বিঙ্গন বনের অত্যন্তরে প্রায়ই মৃগকুল বিশ্রাম করিয়। থাকে । 
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মূগযার্থিগণ প্রথমতঃ সেই বন অথবা গিরিগহ্বরের চারিদিক পরিবেষট 
বিকট রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের গগনভেদী স্বরে, অন্ত্রমমূ 

ঝণাৎকার শবে এবং প্রমত্ত তুরগকুলের বিকট হ্োরবে ভীত হইয়া রাইন 
বিজন বাস পরিত্যাগ পূর্বক পল্লীয়ন করিতে চেষ্টা করে। তাহাদের সেইরূপ চেষ্টা 

প্রায়ই তাহাদিগের জীবননাশে পর্যবসিত হইয়া থাকে। যদ্দি ছুই একটা শ্বাপদ 
মেস্থল হইতে প্রাণ লইয়া! পলায়ন করিতে পারে; ষ্াহা হইলে শিকারীগণ অমনি তৎপশ্চাঁৎ 
আপন আপন অঙ্কে ক্রতবেগে চালিত করেন। নে সময়ে তাহারা. একবারে উন্মত্ত 
হইয়া উঠেন। 'আপন আপন জীবনের প্রতি মমতা থাকে না, আত্ীয় স্বজনের প্রতি 

স্নেহ থাকে না উন্মুক্ত তরবাঁর অথবা উদ্যত ভল্লহস্তে প্রচণ্ডবেগে সেই পলায়মান 
বরাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাৰিত হয়েন। সে সময়ে বন, উপবন, বৃক্ষ, শিলান্ত,প অথবা 

গিরিতরঞ্গিণী কিছুই তাহাদিগের তীব্রগতি প্রতিরোধ করিতে পারে না। ভাহার। 

একাস্তমনে .প্রাণপণে সেই হতভাগ্য মৃগের অনুসরণ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই 
তাহার উঞ্ণচশোঁণিতে স্ব স্ব হস্তস্থ কৃপাণের বিকট তৃষা প্রশমিত করিতে সক্ষম হয়েন। 

সেই শোণিতে প্রায়ই অশ্ব ও নরশোণিত মিশ্রিত হইয়া] থাকে । 

সেই মুগয়া-যাত্রাকালে রাজকীয় পাচক শিকারীগণের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। 

ভগবতী গৌরীর চিরশক্র বরাহের মুও রাজপুত বীরের শাণিত খড়ে দ্বিধা বিভক্ত 
হইবামাত্র পাচক অমনি নানা বেশবার মিশ্রিত করিয়া তাহা রন্ধন” করিতে আরম্ত 
করে। যথাকালে রন্ধন সম।গ্ত হইলে রাণা সেই মৃগয়া-সহচরগণের সহিত একঝ্লে 

তাহ! ভোঙ্গন করিতে উপবিষ্ট হয়েন। সে আনন্দতোজের সময়ে রাজপুতের প্রিয় পানগাত্র 

“মানোয়ার-পিয়াল1” উপেক্ষিত হয় না। | 

ফাঁগোৎসব।_ মধুময় ফাল্তনমাস বত অতীত হইতে থাকে, মিবারীদিগের উৎকট 
আমোদপ্রমোদ তত বাড়িতে আরম্ভ করে। নাগরিক ও জানপদবর্গ আনন্দে উন্মত্ত 

হইয়া চতুর্দিকে ফাগ লইয়া খেলা করিতে থাকে । আবীরের ছড়াছড়ি এবং পিচকারীর 
আদিবাম উচ্ছ্বাসে পথঘাট ও গৃহপ্রাঙ্গণ একবারে যেন শোণিতসিজ্জ বলিয়া! বোধ হয়। 

কাহারও গাত্রে একথানিও ধবল ও বিমল বসন দেখিতে পাওয়া যায় না ।_- 
সকলেই যেন শোণিত-্নাত, যেন কি ভয়াবহ রক্তপাত-ব্যাপারে লিপ্ত! মস্তকের 

কেশগুচ্ছ হইতে চরণতল পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গই আবীর-লেপিত। যেন নরকুল নির্খল 

করিয়। জগতের কি এক একটা অদ্ভুত জীব তাগুব নৃত্যুও বীভৎস আমোদ প্রমোদে 
বসুন্ধরাকে সাঁগর গর্ভে নিমজ্জিত করিবার চেষ্টায় করিতেছে। স্ত্রীপুরুষ-_আবালবৃদ্ধ 
সকলেই আবীর-গুষ্টিত, সকলেই উন্মাদিত ! মকলেই কুস্কুম ও পিচকারী লইয়। দলে দলে 

পথে ঘাটে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এমন কি যাহারা কখনও অস্তপুর পরিত্যাগ 

করে না, ভুবন-প্রকাশক সর্ধত্রগামী ভগবান্ মরীচিমালীও অন্ত সময়ে যাহাদিগের 

মুখকমল দেখিতে পান না, তাহারাও অন্য অবরোধের বাহিরে আপিয়। এই অদ্ভুত 
ফাগোত্সবে যোগদান করিয়া থাকে। রং ও ১ 
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 অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহিষী ও তৎসহচরীদিগের সহিত আবীরখেলায় প্রবৃত্ত 
হয়েন। সে সময়ে কাহারও অধুম।ত্র লক্জা থাকে না ;_কাহারও মুখমণ্ডলে তিলমাত্রও 
.নিরানদ্দের ছায়া পরিলক্ষিত হয় না। সেই কমণোপম কামিনীকুলে পরিবৃত হইয়া 

রাণা হোলী-লীলায় অপার আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা 

অশ্থারোহণে হোলী-লীলাই অতি চমতাঁরিণী। সার্দার ও সামস্তগণ স্ব স্ব তুঙ্গে আরোহণ 

পূর্বক কুস্কুম ও আবীর লইয়া প্রাসাদের সম্মুখস্ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ফাগ-খেলায় মত্ত হইয়া 
থাকেন। কেহ অতি দক্ষতার সহিত স্বীয় অশ্ব চালিত করিয়! কুস্কুমরূপ শস্ত্রহন্তে 

অপরকে আক্রমণ করিতেছেন,_-এবং সেই আক্রান্ত ব্যক্তি আক্রমক অপেক্ষা অধিকতর 

স্থ্ক্ষতার সহিত আপনার তুরঙ্গ তাড়িত করিয়৷ তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিতেছেন) 

কোথায় একজনকে পাচজন একত্রে আক্রমণ করিতেছেন,_কোথায় বা একজন 

বলবান্ ও সুদক্ষ আরোহী অপর পঞ্চজনের বিরুদ্ধে কুঙ্কুম প্রক্ষেপ করিতে করিতে 
দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছেন। আবার কোথায় বা একত্রে দশবিশজন সমবেত হইয়। 
পরম্পয় পরম্পরকে আক্রমণ করিতেছেন । পিচকারী-প্রক্ষিপ্ত আবীর-সেকে অথবা 

কুষ্কুমধূত ফাগম্পর্শে সর্দারগণ সবাঞছনে লোহিতলিপ্ত ! 

ষেদিন এই বীভৎস হোলী-লীলার অবসান হুইয়। যায়, সেই দিন ছূর্গের ত্রিতল 

প্রাঙ্গণের উপরিষ্ভীগ হইতে অবিরাম নাকর! ধ্বনিত হইতে থাকে। সেই গম্ভীর 

চক্কাণিনাদ শ্রবণ করিবামাত্র সর্দারগণ আপনাপন সৈম্ভ ও সামন্তদিগের সহিত রাণার 

সমীপে উপস্থিত হয়েন। তখন রাণা তাহাদিগকে লইয় প্রসিদ্ধ চৌগ প্রাপাদে যাত্রা 
করেন। চৌরী রাজপুতদিগের একটা প্রধান রঙ্স্থল। লীলাযুদ্ধ অথবা! কোন নূতন 
কৌশলের অভিনয় দেখাইবার জন্য রাঁজপুতপণ ইহার মধ্যদেশে সমবেত হইয়া থাকেন। 
ইহার মধ্যস্থলে একটা বৃহৎ প্রাঙ্গন ।- প্রাঙ্গন ছাদযুক্ত | প্রকাণ্ড প্রকাঁ স্তস্তের 
শিরোদেশে সেই বিরাট ছাদ ধূত।_চৌর্গার চারিদিকে কোনরূপ প্রাচীর নাই; ম্থৃতরাং 
ইহার চতুর্দিক উন্মুক্ত। রাণা সর্দার ও পারিষদগণ সমভিব্যাহাবে ইহার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ পূর্বক আপনার নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করেন। সর্দারগণ তীহার চারিদিকে 

মওলাকারে উপবিষ্ট হয়েন। তদনস্তর হরিনাম কীর্তন আরম্ত হয়। নানাপ্রকার 
বাদ্যের সহিত তাহারা সকলে সমস্বরে হরিনাম গান করিতে থাকেন। ফলতঃ সেই 
সময়ে চারিদিকে আননাজোত উথলিত হইতে থাকে । কেহ গান, কেহ বাদ্য, কেহ 
বা তালে তাঁলে মাথা ঘুরাইয়া নৃত্য করিতে থাকে । আবার কেহ বা বিকট দ্বরে 

আদিরসঘটিত অশ্লীল শ্লোক উচ্চারণ করিয়া উন্মত্ততাবে নৃত্য করিতে আরম্ত করে । 
সেই আনন্দোল্লাসের প্রচণ্ড উচ্ছাসকালে রাজা প্রজ্ায় সর্দ্দর সৈনিকে কিছুই প্রভেদ 
থাকে না। কেহই সেই মহোৎসব ব্যাপারে যোগ ন! দিয়া থাকিতে পারে না। 
চৌর্গীর অভ্যন্তরে যেমন গীত বাদ্য হইতে থাকে, অমনি ভৎসঙ্ষে হোলী-জীলা প্রচওভাবে 
আচরিত হইতে আরম্ত করে। পরিশেষে সকলে এর্ক একটা অভুত জীবের মুর্তি ধারণ 
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করিয়া সেই রঙ্গগ্থল হইতে বহির্গত হইয়া! থাকেন। সেই সময়ে তাহারা! ফাঁছ 
দেখেন, তাহাকেই আবীরে প্লাবিত করিয়া দেন। ভিন্ন দেশীয় বা ভিন্ন ধরা 
কেহ তাহাদের সেই কঠোর আচরণ হইতে 'নিষ্কৃতি পায় ন1। | ৃ রি 7 

এই ফাগোৎসব ফাল্গুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত সমাচরিত হইয়া থাকে । গেছ দিবসে ন্ 

রাণা আপনার প্রিয় সর্দারদিগকে “খাণ্ড নারিয়েল”, অর্থাৎ খড়গ ও নারিকেল বিতরণ 

করিয়া থাকেন । এই সমস্ত খড়া সচরাচর ঝঁগজ অথবা নুক্ম কাষ্ঠফলকে নির্মিত 

এবং নানাবর্ণে চিত্রিত হয়। ইহার পর টাচর পর্ব। চরে নগরের চারিদিকে 

অগ্নি-ক্রীড়া হইয়া থাকে । দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাঁ আবীরে আবৃত হইয়া সেই 
সকল অগ্নি-কাণ্ডের চতুর্দিকে পিশাচের স্তাঁয় নৃত্য করিয়া বেড়ায়। সমস্ত রজনী এইরূপ 

বীতংস লীলার অতিবাহিত হইয়া থাকে । পরিশেষে যতক্ষণ না' চৈত্রের প্রথম দিন 

অরুণোদয়ের সহিত প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ তাহারা সেই আনন্দোৎসব ত্যাগ করে না। 

তাহার পর যখন ভগবাঁন্ মরীচিমালী মীনরাশিতে পদার্পণ করেন, রাজপুতগণ সেই 
লগ্নে শ্নানাহ্িক করিয়া আপনাপন গাত্রবসন পরিবর্তন পূর্ধক স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন 

করিয়া থাকেন । সেই দিন পরিচারকগণ আপনাপন প্রকে নানাপ্রকার দ্রব্য উপহার 

দিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করে। 

শীতলাষচী ।__চৈত্রমাস্রে শুরা যী তিথিতে এই উৎসব হয়। রাজপুতগণ 

শীতল! দ্রেবীকে শিশুমস্তানগণের রক্ষঘ্িত্রী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন । রাঁজপুত- 

ললনগণ আঁপনাপন সন্তানের মঙ্গলার্থে উক্ত দিবসে শীতল দেবীর মন্দিরে গমন 

করেন। উদয়পুরের উপত্যকাস্থিত একটা বিচ্ছিন্ন গিরিকূটের শিরোদেশে এই মন্দির 

স্থাপিত । রাজপুত মহিলাঁগণ উক্ত পবিত্র মন্দিরে গমন পূর্বক নানা উপচারে 

দেবীর পুজা করিয়া অভীষ্ট বরলাভাগ্তে আপন আগন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া 

থকেন। ঃ 

মিবারে এই শুক্লা ষঠীতে মহাত্মা টড সাহেব আর একটা উৎনব দেখিয়াঁছিলেন ; 

সে উৎসধ্টা রাণা ভীমসিংহের জন্মতিথি। রাজপুতগণ আপনাপন জন্ম দিবসে এক 

একটী উৎমব করিয়া থাকেন। এ জন্মতিথির পুজাব্যাপার ইংরাজদিগের মধ্যেও 

বিশেষ প্রবল দেখা যায়। যে দিবস অনন্ত কাঁলসাগরে একটা নৃতন তরঙ্গের উথান . 

হইয়। থাকে, যে দিবসে দশমাসের কঠোর জঠরযন্ত্রা হইতে নিষ্কৃতি লাঁভ করিয়। জগতের 

র্সস্থলে উপনীত হওয়া যায়, যেদিন অনস্ত ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে নবস্থষ্টজীবের বর্তমানরূপ 

একটী সন্ধি সংযোজনা করিয়। দেয়; সে দিন যে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিবস, তাহা! জগতের 

সমস্ত সভ্য সমাজই স্বীকার করিয়া থাকেন। দেবতার নিকট রাণার মঙ্গল ও 

দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া! মিবাঁরের অধিবাসিগণ নানা উপঢ়ৌকন লইয়। উদয়পুরের 

রাঁজবাটাতে আগমন করে। এই উৎসব অন্তঃপুর মধ্যে আঁচরিত হইয়া থাকে; 

স্থতরাঁং অপর লোকে তাহা দেখিতে পার না। সেই দিন রা নবরস্ত্রে ও নবালঙ্কারে 

ভূষিত হইয়! নানাগ্রকার উপাদেয় ভোজ্য ও পেয় দ্রব্য সেবন করিয়া! থাকেন। 



রাঁজস্থান। 

জবা চু িফে বৃত্যগীত হইতে থাকে। অস্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ মঙ্গল সর্তীত 
গাদ করিয়া রাখার দকল বিষয়ে সাফল্য ও মঙ্গল প্রার্থন! করেন। 

হুলদোল।- হিন্দুরাজচক্রবর্তী বিক্রমাদিতোর চাল্পদৌর বর্ষারস্তের সহিত মিবারে 
কুহথমোৎসবের আরস্ত হয়। স্বাঙগপুতগণ ইহাকে ফুলদোল নামে অভিহিত করিয়া 
শাকে। আঁখিমের নরাত্রিপর্তে যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক বিধি সমাপিত হইয়া থাকে, 

ফুলদোলে তাহায় অধিকাংশেরই সমাঠান দেখিতে পাওয়া যায়। এতৎপর্কের প্রথম 

অনুষ্ঠান খড়ী-পুজা। রাঁণার প্রাসাদে এই পুজাধিধি সমাপিত হয়। কিন্তু ভগবতী 
বাস্তীর পুজার্থ যে সকল উৎসব সমাচরিত হইয়। থাকে, খড়াপৃজা তাহার কাছে অতি 
সামান্য বলিয়া প্রতীত হইবে মধুময় বসন্তের আবির্ভাব সমন্ত জগৎ মধুময় বলিয়া 
বৌধ হয়। আকাশে সুধাকর শশাঙ্ক মধুবর্ষণ করিতে থাকেন, অস্তরীক্ষে পবনদেষ 

. মধুবহন করিতে থাকেন, অর্তে কুম্ুমকুস্তলা বনদেবী মধু বিতরণ করিতে খাকেন। 
ফলতঃ সকলই মধুমন্ন। এ মধুর মধুমাসে রাজপুতদ্দিগের গৃহে গৃহে আনন্দ উথলিত 
হইতে খাকে। কমলোপমা রাজপুত কামিনীগণ এবং কন্দর্পবিজয়ী পুরুষগণ 
কুম্থমাভরণে চাক্ুফলেধর সজ্জিত করিয়া কুন্থমোদ্যান অথবা প্রমোদ কুঞ্জবনে গমন 
করিয়া থাকেন। তথায় অসংখ্য পুষ্পিতা লতিকা ও কুস্থমিভ পাদপকুলের সুরভিত 

নলিগ্ধ ছায়াকুঞ্জের অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহারাঁও এক একটা কুস্ম সদৃশ প্রতীয়মান 
হয়েন। তাহাদের মন্তকে কুসুম মুকুট, গলে কুম্ুমহার, সর্বাঙ্গে কুস্থমৈর সঙ্জ! । রমণী ও 

পুরুষগণ স্ব স্ব শ্রেণীর অন্তর্পান হইয়া মহানন্দসহফারে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ 
করিতে থাকেন। কেহ উচ্চ বৃক্ষশাখায় কুস্ুমমণ্তিত দোলা বন্ধন পূর্বক তছ্পরি 

আরোহণ করিয়া! আননভরে ছুলিতে থাকে, কোন রষণী আপনার কোন সহচরীকে 

রাধা পাজাইয়া ্বয়ং রাধামোহন মুরলিবদন কৃষ্ণ সাঁজেন এবং অপর সথীগণে হাত 
ধরাধরি করিয়৷ সেই অপূর্ব যুগলমূন্তির চারিদিকে নৃত্যগীত করিতে করিতে মওলাঁকারে 
পরিভ্রমণ করেন। অদূরে সুন্নরকান্তি পুরুষগণও আপনাদের শ্রেণীর মধ্যে ঠিক এইরূপই 
লীলা অভিনয় করিয়। থাকেন। তাহাদের মধ্যে কেহ রাধিক|, কেহ কৃষ্ণ, কেহ বা 
বৃন্দ। ঝা চন্ত্রীবলীর বেশ ধারণ করিয়। নৃত্যগীভ সহকারে দোলমঞ্চে আন্দোলিত হইতে 

থাকেন। কেহ দোলে, কেহ দোলায়, কেহ বাঁ স্ুললিত তানে অম্বৃতময় গীতগোবিনের 

পদাধলী গান করিয়া! সেই দৌলমঞ্চকে পরিবেষ্টন পূর্বক নৃত্য করিতে থাকেন। 
পুরুষদিগেন্ন মধ্যে যাহারা দোলমঞ্চ সংগ্রহ করিতে অক্ষম, ভাহার! বিশাল বৃক্ষশাথা 

অবলম্বন পূর্বক আপনাদের ছুলিবার সাধ চরিতার্থ করে। এই মধুময় কুস্থমোৎসবের 
সময় কুুমকুস্তলা কাননস্থলী এইরূপ মনোমোহন ঘেশ ধারণ করিয়া থাকে । 

অন্নপূর্ণ]।--যে সময়ে ভগবান্ দিবাকর মেষরাঁশিতে পদার্পণ করিয়। থাকেন, সেই 
সময়ে রাজপুতদিগের মধ্যে ভগবতী অনপূর্ণার পৃজাঁবিধি আচরিত হয়। আমাদিগের 
দেশে ধনধান্যপ্রদায়িনী অরপূর্ণার যেরূপ মূর্তি দেখিভে পাওয়া যায়, রাজস্থানে ঠিক 
সেইরূপই স্গঠিত হইয়া থাকে | সিংহাসনোপরি আঁদ্যাশক্তি দ্বিভূজ! অননদামূর্তিত_ 



মিবারের পর্কোৎসৰ। 

চ 

বামহন্তে অন্নপূর্ণ হেমথাল-দক্ষিণে রজতময় দর্ধি) সম্মুখে সর্দম 

মহাদেব অন্নভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান আদ্যাশকি প্রকৃতির সম্ুখে -বিখের 

প্রার্থনার জন্ত পুরুষপ্রধান স্বয়ং বিশ্বেশ্বর দণ্ডায়মান । এ সর্ববমঙ্গল। যু? মু দে থলে 

কাহার হৃদয় না যুগপৎ ভক্তি ও আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে? কে না এই হী | 

দেবমুস্তির স্থুধে অমনি প্রত হইতে ইচ্ছা করে? শি 

জগতের জনকজননী মহেশ গৌরীর এইরূপ|মৃষ্তি গঠিত হুইলে রাজপুতগণ তৎমন্থুথে 

একটা ক্ষুদ্র ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া ঘববীজ বপন করিয়! থাকেন। কৃত্রিমতাঁপের সাহায্যে 

সেই সমস্ত উপ্ত বীজ ছুই এক দিবসের মধ্যেই অঙ্কুরিত হইননা উঠে। তখন রাজপুত 

ললনাকুল পরম্পরের হস্ত ধারণ পূর্বক ভগবতী ভবানীর আশীর্বাদ কলক£ম্বরে যান্। 

করিতে করিতে মণ্লাকারে সেই প্রতিমা ও যবক্ষেত্রের চারিদিকে নৃত্য করিতে 

থাকেন। তদনস্তর তীহাঁরা সেই সমস্ত ষবাঙ্কুর লইয়া আপনাপন আত্মীয়ম্বজনদিগকে 

বিতরণ করেন) তাহারা তাহা শ্বন্ব উষ্ভীষে ধারণ করিয়া থাকেন । .মিবারের 

প্রত্যেক সমৃদ্ধ গৃহস্থই সাধ্যান্থ্দারে দেবীর আরাধনা করিতে ক্রুটা করেন না। 

ভগবতীর পৃজাবিধি আরব্ধ হইবার পূর্বে তাহাকে নাপিত করিবার জন্য পেশোল। 

মরোবরে লইয়। যাইতে হয় এবং ইহার পূর্বে রাজপুত-মহিলাগণ তাহাকে একবার বরণ 

করিয়া থাকেন । তদনুসারে যেমন তাহার সরোবর-যাত্রার উদ্যোগ হুইল, অমনি 

কুলকামিনীগণ তাহার বরণের আয়োজন করিতে লাগিলেন । ,অচিরকাল মধ্যে 

কুরঙ্গনয়না কোকীলকণ্ঠী রাজপুতললনাগণ বরণডালা হাতে লইয়া মোহন-সঙ্গীত গাহিতে 

গাহিতে প্রতিমার প্রদক্ষিণ করিলেন। বরণ শেষ হইয়া! গেল। অমনি গগনমগ্ডল খিদ্বারণ 

পূর্বক নাকর! ধ্বনিত হইয়| দেবীর নৌকায় যাত্রা প্রচার করিয়া দ্িল। সেই ঘোর 

বাদ্যধ্বনি উদগত হইবামাত্র একলিঙ্গ গড়ের শিরোদেশেগম্ভীর রবে কামান গর্জিয়। উঠিল । 

সেই কামান-গর্জন শ্রবণ করিবামাত্র নাগরিকগণ নানাপ্রকার মোহনীয় বেশ ধারণ করিয়। 

দ্রতবেগে পেশোলার তীরে এক ্রিত হইতে লাগিল। ' | 

এই উৎসববাসরে পেশোলার সৌন্দর্য শতগুণে বর্ধিত হইয়া উঠে । ইহার 

চতুঃগার্খবস্থ তীরভূমিস্থিত সমুচ্চ চত্বরের উপরিভাগে রাণ। আপনার সর্দারদলে সমাবৃত 

হইয়। দেবীর আগমন'প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকেন ঢাক ঢোল নাকরা প্রভৃতি নানা- 

প্রকার বাঁদ্যের সহিত প্রতিমা সেই স্থলে আনীত হইলে নাগরিকগণ তথায় উপস্থিত 

হইয়] দেবীর নৌকারোহণ দর্শন করিবার জন্ত হৃঙ্খলভাবে মরোবরের তীরভাগে 

দণ্ডায়মান হয়েন। অনেকে নিকটস্থ অন্টালিক! সমূহের শিরোদেশে. আরোহণ করিয়। 

সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে থাকে । পূর্বোক্ত চরের সম্ুথেই বিস্তৃত ঘাট )--ঘাটের 

সোপানপংক্ি সুদৃশ্য শ্বেত মর্ম্ররে বিনিশ্মিত।--মসোপানবলির নিম্কে সরোবরের বক্ষ-্থেলে 

অগণ্য তরণী সংস্থিত। দেই সময়ে এই মর্সর-সাপন।বপির যে স্থলে নয়ন নিক্ষেপ 

করা যায়,সেই স্থলেই কেবল লাবপ্যবতী অসংখ্য রমণীমুততি দৃষ্টি গ্রোচর হইন্না থাকে। 

সেই সমস্ত ললনার পরিধানে নানাবর্ণের সুরঞ্জিত বসন) সর্বনূঙ্গে হৈম,ও রত্ধালঙ্কার, 



রাজস্থান । 

রঘু কু লজালে কুন্থমমালা। তাহাদের চন্দ্রবদন বিকচ কমল সদৃশ হান্তোৎফুনন। 
২: "এইরূপ স্ুদর্শনীয় দিব্যাঙ্গনাদলে সেই সরোবরের ঘাট পরিশোভিত। আশ্চর্য্ের 

রি বি সেই রমশীমালার মধ্যে জনমাত্রও পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই গুভলগ্র 
_ পেশোলার তীরভূমি যে মোহন বেশ ধারণ করে তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব | 

_ এতদপেক্ষা অধিকতর সুন্দর চিত্র কখনও কল্পনাতে আইসেকি ন! সন্দেহ। নগরের 

আবাল বৃদ্ধবনিতা যথাসাধ্য শোভনীয়্ বসনভূষণ ধারণ করিয়া এই স্থলে সমাগত হইয়া 
থাকে । তাহাদের সকলেরই অধরে হাস্তবিভা, নয়নে আনন্দজ্যোতি, মুখে সুধাময় 

সঙ্গীতধ্বনি উদ্গত হইতেছে । বসন্তের আকাশ পরিষ্কার ,কোথায়ও একখানি 

মেঘের লেশমাত্রও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না । পেশোলাও নির্মল, স্বচ্ছ, নিশ্চল। 

ইহার স্বচ্ছবক্ষে সেই নিন্মপ গগনের এবং তটস্থ অগণ্য লোক, বৃক্ষরাি ও অট্রালিক। 

সমূহের ছায়! প্রতিবিদ্বিত হইতেছে। তটোপরি লোকারণ্য দূরস্থিত নিখিড় অরণ্যের 

সহত মিশিয়াছে, সরোবরগর্ভে সেই অগণ্য লোক গভীর' বনের সহিত মিশিয়। 

গিয়াছে। যেন সেই স্বচ্ছ সলিলরাশির অভ্যন্তরে একটী নৃতন রাজ্য স্থষ্ট হইর়াছে। 
যেন তাহারা ইহাদিগকে দেখিতে না পারিয়া ইহাদিগর্চে চরণ দেখাইয়া চপিয়! 

যাইতেছে । যাহাহউক, লোকের জনত। ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ক্রমশঃ সে সজীব 

বিরাট লোৌকসনীজে যেন অধিকতর সজীবত1 সংক্রামিত হইতে লাগিশ। এত লোক) 

কিন্তু কোনরূপ বিশৃঙ্খলা, গগ্ডগোল বা কলহবিবাঁদ নাই। সকলই শান্ত স্থির ও 

গন্তীর। সকলেই পোত্স্ক হৃদয়ে ভগবতী গৌরীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। 
যেন একটা সহস্রশীর্ষ বিরাট পুরুষ স্থির ও গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান | দেখিতে দেখিতে 

গম্ভার বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল। সেই সঙ্গে সেই চত্বরের নিয়দেশে একটা প্রকাণ্ড জনত। 

দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার মধ্যদেশে দেবীর প্রতিমা পরিদৃশ্তমান। দেবী পীতবদন 
পরিহিত, সর্ধান্ধ হৈম ও মৌক্তিকালক্কারে বিভূষিত | প্রতিমার ছুই পর্থে দুইটা 
স্ুরজ্নাগী চানরব্যজনে নিরত1)--তাহার সম্মুখে অসংখ্য লাবণ্যবতী রমণী রাজত 

দণ্ধ(রণ করিয়া ধ।বমান হইতেছে। তাহাদিগের মধ্য হইতে আুধাময় সঙ্গীতধ্বনি 
উথিত হইতেছিল। দেবীপ্রতিম! সম্মুখে উপস্থিত হুইবামাত্র রাণ! সদলে দণ্ডায়মান 
হুইপ্পেন। তদনস্তর বাহকগণ প্রতিমাকে সরোররের তটস্থ নির্দি রত্ব।সনে স্থাপন 

করিল। তখন উপস্থিত সকলে সাষ্টাঙ্গে দেবীর চরণতলে প্রণত হইল এবং রাণা 

স্বীয় পারিষদগণের সমভিব্যাহারে তরণী সমূহের উপরিভাগে আমন গ্রহণ করিলেন। 
রম্বীগণ পরম্পঞের হস্ত ধারণ পূর্বক তানলয়শুদ্ধ স্ধাময় দ্বরে গাঁন ও তালে তালে 
করতালি দিয় নৃত্য করিতে করিতে প্রতিমাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । তাহাদের 

সেই নয়নমনোহর নৃত্য দর্শন এবং শ্রবণমোহন সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দর্শকবৃন্দ সহন্র 

সাধুণাদ প্রদান করিলেন। কিন্তু সে কিন্নরীনিন্দিতা রাপ্রপুত মহিলাগণ অক্কতঙ্তা 

নহেন; তাহারও মস্তক অবনত করিয়া তাহাদের সাধুবাদ শ্বীকার করিতে লাগিলেন । 

মই দিব্যাঙ্গনাদলের মধ্যে একটামাত্রও পুরুঘর্তি দেখিছত .পাওয়া যায় নাই। সেই 



. ঘিবারের পর্কোৎসব। 

রমণীমীলার মধ্যে পুরুষের প্রবেশ করিবার আদেশ নাই। যদি কোন রঃ 

পবিত্র শিষ্টাচারের ব্যভিচার করিয়া সেই আদেশ লঙ্ঘন করে, তাহ! হইলে তৎ 
তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। 9৮ 

এদিকে দেবীর ন্গানের আয়োজন হইল। গুভলগ্রে প্রতিমা কাষ্ঠমঞ্চ হইতে অবতারিতি 

হইয়া সলিল দ্বার! স্ুচারুরূপে স্নাপিত হইল্নে। তিনি যতক্ষণ সেই সরোবরভীরে 
বিরাজ করেন, ততক্ষণ তাহাকে ন্নান করাইয়া দেওয়া হয়। পরিশেষে স্নান মমাপিত 

হইলে পূর্ব আড়ঞ্ধরের সহিত দেবী পুনর্ধার প্রসাদে নীত হইলেন। তথন রাণ! 

আপনার সর্দীরগণের সমভিব্যাহারে নৌক ছাড়িয়া দিলেন এবং সরোবরের ধারে ধারে 

বাহিত করিয়া অন্ান্ত ঘাটে দেবীর স্নান দেখিয়। বেড়াইতে লাগিলেন । দে দিবস 

পেশোলার চতুদ্দিকেই অসংখ্য 'দেবী-প্রতিমা উক্তব্ূপে অভিসিঞ্চিত হইয়া থাঁকেন। 
এইরূপে দ্রিবাভাগ অতিবাহিত হইল | রাণা সরোবরের চারিধারে নৌকারোহণে 

ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। ক্রমে সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া! পেশোলার নিবিড় নীল জলে 

পতিত হইয়া নিবিড়তর হইল; দেখিতে দেখিতে গুরু সপ্তমীর শশিকল! গগননীমন্তে 

দেখা দিল। তখন রাণা সদলে রাজতবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিন দিবস ধরিয়। 

দেবীর পুজ! হইলে চতুর্থ দিবসে তুমুল অগ্নিক্রীড়ার সহিত সমস্ত ব্যাপারের পধ্যবসাঁন 

হইয়া থাকে । 

অশোকাষ্টমী।-.সকল রাজপুতই অদ্য শৌকনাশিনী ভগবতী বিশ্বমাতাকে পুজ। 

করিয়া থাকেন । রাণা এতদ্দিবসে আপনার সর্দার, সামস্ত ও পারিষদবর্গের সমভি- 

ব্যাহারে চৌগঁ। প্রাসাদে গমন করিয়া সমস্ত দিন নান! আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত 

করেন। এই দিবসে প্রত্যেক রাজপুতই আপনাপন কুলদেবত শোঁকনাশিনী ভগবতী 

শাকন্তরীর পুজ। করিয়া থাকেন । 

রামনবমী ।__অণোকাষ্টমীর পর দ্িবদই রামনবমী নামে প্রপিদ্ধ। এই শুভ বাসরে 

পুনর্ধন্থনক্ষত্রে রবিকুলতিলক ভগবান শুরামচন্্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । স্থততরাং 

তাহার বংশধরগণ যে এই দিবসকে অতি পবিত্র জ্ঞান করিবে; তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

রামনবমীতে যুদ্ধান্ত্র ও গজাশ্ব সকল পুজিত হুইয়া থাকে। রাণী এইদিন চৌগা 

প্রাসাদে মহা সমীরোহের সহিত গমন করেন । সেখানে নানাপ্রকার আমোদ হয়। 

হিন্দুশাস্ত্ে বর্ণিত আছে যে, এই দিণসে ভগবান্ রামচন্ত্রুকে উদ্দেশ করিয়া যে যাহ! 

কিছু করিতে পাঁরে, তাহাফুতই তাহার অনেক পুণ্যলাত হয়। বিশেষতঃ বিনি উপবাস 

ও জাগরণ করিয়া পিতৃলোকের- তর্পণ করিতে পারেন, তিনি ব্রদ্লোক প্রাণ হ্ইয় 

থাকেন * | | 

ক তন্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে রামমুদিশ্য ভক্তিতঃ। 

যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ণ তন্ভবক্ষয়কারকম্ ॥ 

উপোষণং জাগরণং পিতুনুদ্দিশা তর্পণম্। 

তশ্মিন্ দিনেতু কর্তবাং ব্র্গপ্রাপ্তিমতী প্হ্ভি॥ | 

| 21000 .অগন্থা সংহিতী |. * 



রাজস্থান। 
নরয়োজশ' নিক শুরুত্রয়োদশীতে হিন্দুগণ মীনকেতন কনর্পের পুজা করিয়া 

“খাবে যিও ইহার পুর্ব ও পরবর্তী দ্বাদশী ও চতুর্দশীতেও পূজার ব্যবস্থা আছে, 
তথাপি রাজগুতদিগের মতে এই দ্রিবসই বিশেষ প্রশস্ত। মধুময় মধুমাস অতীত হইয়া 

থ্িয়াছে। নিদাধের তপ্ত বাস ক্রমে ক্রমে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ফুলা- 
ভরখা! বনদেবীর কুস্তলগুচ্ছ হইতে স্থুরভি কুন্থমকুল এক একটী করিয়। থমিয়৷ পড়িতেছে। 

কিন্তু ফুলেশ্বরী চামেলী এখনও রি অঙ্গ হইতে বিচ্যুত হয় নাই | রাজপুত 

রমণীগণ এই কুস্থমরত্বের মালিক! প্রস্তত করিয়া আপনাদের ভ্রমরকৃষণ চিকুরজালে 
পরিধ[নপুর্ক মদনদেবের পুজায় প্রবৃত্ত হয়েন। মহাত্ম! টড সাহেব বলেন, উদয়পুরে 
রাজপুতরমণীগণ যেরূপ ভক্কিসহকারে মীনধ্বজের পূজা করিয়া! থাকেন, ভারতবর্ষের আর 
কোন প্রদেশের ললনার নিকটেই কন্দর্প সেরূপ পুজ! প্রাপ্ত হয়েন না৷ তাহার! 

কামদেবকে এইরূপে স্তব করিয়। থাকেনঃ 
“পুষ্পধন্বন্! নমন্তেহস্ত নমস্তে মীনকেতন! 

মুনীনাং লোকপালানাং ধৈর্যাচ্যুতিকৃতে নমঃ 

মাধবাত্বজ ! কন্দর্প ! সম্বরারে ! রতিপ্রিয় ! 

নমস্তভ্যং জিতাশেষ-ভূবনায় মনোভুবে ॥ 

আধয়ে! মম নশ্তস্ত ব্যাধয়শ্চ শরীরজাঃ | 

সম্পদ্যতামভীষ্টং মে সম্পদঃ সন্ত মে স্থিরাঃ ॥ 

নমে! মারায় কামায় দেবদেবস্য মূর্তয়ে। 

বরহ্মবিষণশিবেন্ত্রীণাং মনঃক্ষোভকরায় চ ॥৮ 

হিন্দুদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যিনি অনঙ্গদেবের উক্তরূপে স্তবস্ততি করিয়া! পুঁজ! করেন, 
সম্বংসরের মধ্যে তাহার কোনরূপ আধি ব্যাধি ব| বিপদ উপস্থিত হয় ন1। 

নবগৌরীপুজ। ._-মদনোৎ্সবের সহিত চৈত্রমাস অতীত হইল। সেই সঙ্গে একটা 
অতীত বৎসর অনন্তকালসাগরে বিলীন হইয়া গেল। বৈশাখের কঠোর তপনকে ললাটে 

ধারণ করিয়! নববর্ষ জগতিতলে দেখ। দ্িল। হিন্দুশান্ত্রমতে বৈশাখ পরম পবিত্র মাস। 

ইহ। বৎসরের সকল মাসের শ্রেষ্ঠ, এবং ভগবাঁন্ মাধবের অতি প্রিয়। এই মাসে ধিনি 
নিয়মিতরূপে তাহাকে পুজা করিতে পারেন, তিনি অস্তে বিষুর্ধপ প্রাপ্ত হইয়! বিষুর 
সহিত ক্রীড়া করিতে পান । কিন্ত রাজপুতদিগের মধ্যে এই পুণ্যময় মাষে কেবল একটা 

মাত্র উৎসব হইয়া থাকে ;__তাহাও আবার অতি সামান্ত। সেটার নাম নবগোরী- 
পুজা । এই পৃজ। সমারন্ধ হইবার পূর্বে মিবারের যোড়শ প্রধান সর্দার স্ব স্ব তুরঙ্গে সমারঢ় 
হইয়। মহ!সমারোহসহকারে রাণার সমভিব্যাহারে পেশোলার তটস্থ প্রশস্ত চত্বরে যাত্রা 
করেন। এই যাত্রার নাম “নাকরা কা আনওয়ার |” তথায় যথাবিধানে ভগবতী 

গৌরীকে আবার দ্বাপিত করিয়া তাহারা পূর্বের ন্যাক্ নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ করিয়া 
থাকেন। এই পর্বাটা সম্পূর্ণ নূতন! ইহা রাঁণা ভীমসিংহ কর্তৃক ১৮১৭ থুষ্টান্ধে 

প্রতিষ্ঠিত ক্ইয়াছিল। মিবারিগণ এই অভিনব উৎসধকে হিলুধর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত 



মিবারের পর্ষোংসব। 

বলিয়া জ্ঞান করিয়া! থাকেন। যে বত্নর এই উৎসব প্রথম আঁরন্ধ ছয়, গে 

পেশোলার দলিলরাশি সহসা প্রচণ্ডবেগে উচ্ছসিত হইয়া উঠে। সেই 'আকনিক 
জলোচ্ছাসে মিবারের মমূহ অনিষ্ট কুইয়াছিল। তাহাতে নগরের একতৃতীয়াংশ অধিবাসী 
ও ধনরড বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। কথিত আছে উক্ত বিপ্লব-দিবসে রাণার একটা পুক্ 
অকশ্মাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্ত কুমংরাচ্ছর নাগরিকবৃন্দ এই নবপ্রতিষ্ঠিভ 
উৎসবের প্রতি দোষারোপ করিলেও রাণা তাহাতে মুহূর্তের জন্য জরক্ষেপ করেন না। 

তিনি আপনার দর্দারদলে পরিবৃত হইয়া! নৌকারোহ্ণপূর্বক পেশোলার বিশাল বক্ষে 
সানন্দে বিচরণ করিয়া! বেড়ীন। তাহার সর্দারগণই তরণী চালিত করিয়া থাকেন। 
সে তরণী প্রচ্বেগ সহকারে তাড়িত হইয়া সরোবরের নিবিড় জলরাশি আলোড়ন 
করিতে করিতে চতুর্দিকে ধাবমান হয়। এইরপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদ 
করিয়া রাঁণা ও তাহার সর্দারগণ স্ব শ্ব ভবনে প্রতিগত হয়েন। এই অভিনব উৎসব- 
উপলক্ষে ভগ্নবত্তী গৌরীর পুজাবিধি বামস্তী অন্পূর্ণার ন্তায়ই সমাপিত হইয়া থাকে । 

সাবিভ্্রী ব্রত।--জ্যৈষ্ঠ রুষ্ণাচতুর্দশীতে সাবিত্রী ব্রত আচরিত হয় । যে সমস্ত মহিলা! 

এই পর্বদিবসে উপবাস করিয়া সতী প্রধানা দাবিত্রীর পুণ্যকথা শ্রবণ ও তাহার পুজা 
করেন, তীহারা কখনও বৈধব্য-যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়েন না। এতদন্ুসারে মিবারের 

রাজপুত রমণীগণ উক্ত দ্রিবসে একটা নির্দিষ্ট বটবৃক্ষতলে গমন করিয়া যথাবিধানে সাবিত্রীর 
অর্চনা ও ত্বাহাঁর পুণযকথ শ্রবণ করিয়! থাকেন । 

রস্ত-তৃতীয়| ।_হিন্দু রমণীগণ জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্লাতৃতীয়া। তিধিতে এই ব্রত আচরণ 

করিয়া থাকেন । রম্ভা ভগবতী গৌরীর অপরা মূর্তি। তিনি যে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ 
ৃষ্তিতে হিন্দু্গ কতৃক পৃজিত হইয়া থাকেন, ইহা! তাহার অন্যতম | রাজপুত রমপ্ীগণ 
ধনভাগ্য-লাভেচ্ছায় বিকশিত শতপত্রী পুণ্পে দেবীর আরাঁধন1 করিয়! থাঁকেন। 

অরণ্য-ষঠী।-_জৈষ্ট্য মাসের শুরু পক্ষে দেবসেন! ভগবতী ষষ্ঠীদেবীর যে পূজ| হইয়! 

থাকে, তাহাই অরণ্য-যঠী নামে অভিহিত। দ্বাদশ মাসে ভগবতী যে দ্বাদশ * মূর্তিতে 

্স্থতীগণ কতৃক পৃজিত হয়েন ইহা তাহার অন্যতম । এই পর্কবোপলক্ষে পুর্র্থিনী 
অথব1 পুত্রমঙ্গলার্থিনী হিন্দু রমণীগণ অরপ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়! ৰট বা! অশ্বথমূলে দেবীর 

পূজা করিয়া! থাকেন । বঙ্গদেশের স্থায় মিবারে এই য্ীপূজার কোন বিশেষ আড়ম্বর 

দেখিতে পাওয়া যায় না। 

* প্রহথত্যা ঘাদশে মানি সম্পৃজ্যাপত্যবৃদ্ধয়ে। 
স্থতে জাতে তথা বষ্ঠ্যাং ষষ্ঠী দ্বাদশরূপিনী ॥ 
বৈশাখে চাদ্দনী বঠী জযষ্টেচারপ্যসংজিত। | 

আধাঢ়ে কার্দামী জ্ঞেয়া শ্রাবণে লুষ্ঠনী তথ।॥ 

ভাদ্জে চপেটী বিখ্যাত] ছুর্গাধ্যাস্বযুজে তখা | 

নাড্যাধ্য। কার্তিকে মাসি মার্গে মূলকরূপিনী ॥ 

গৌষে মান্তগ্নরূপা চ শীতল! তপসি ন্বৃতা। 
গোরূপিনী ফান্ধনে চ চৈত্রেহশো কা প্রকীর্তিভা। 

দ্বনাপুয়াণ ! 



রাজস্থান । 

ূ রানা শা মাসের শুরু পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ভগবান্ বিষ্ণুর রথযাত্রা 

হইয়া খাট । হিন্দু শান্ত্রে নারায়ণের দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটা যাত্রা পরিকীর্তিত হইয়াছে । 
সেই ্বাদশ যা দ্বাদশটা ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ * | £ রথযাত্রা তাহার অন্ততম|। যদ্দিও 

রাঁজপুতগণ ভগবানের দোলযাত্র! ও ঝুলনযাত্রা বিশেষ আড়ম্বর ও সমারোহের সহিত সমাপন 

করিয়া থাকেন? কিন্তু এই উৎসবে তীর্ৃ্দের সামান্তই উদ্যোগ দেখিতে পাওয়| যায় 

পার্বতী-তৃতীয়। ।--শ্রাবণ মাসের শুরু তৃতীয়াতে রাজপুতগণ পার্বতী তৃতীয়াব্রত 

পালন করেন। কথিত আছে, এই দিবসে গিরিবালা! ভগবতী গৌরী ভগবান্ 
ভূতভাবন মহাদেবের সহিত পুনর্মিলিত হুইয়াছিলেন। রাজপুতগণ এই পর্ধকে অতি 

পবিত্র এবং অবন্তপালনীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। তাহাদের বিশ্বাস যে এই 

দিবসে যে কোন রমণী ভক্তি সহকারে পার্বতীকে পুজা করেন, ভগবতী তাহার 

সর্ধকাম পুরণ করিয়া তাহাকে অন্তিমে আপনার সহচরী করিয়া! লয়েন। তদন্থুপারে 
রাজপুতমরণীগণ সমুচিত ভক্তি সহকারে দেবীপুজা! করিয়া থাকেন। রাজপুত পুরুষগণ 
যদিও এ ব্রত পালন করেন না কিন্তু স্বাহাদের মতে এই পর্ব অতি পবিত্র ও পুণ্যময় | 

ভূমিঅধিকার অথবা পরিত্যক্ত গৃহে পুনরাগমন বিষয়ে তীহাদের মতে ইহ! একটী 
অতি শুভ ও পবিত্র লগ্র। ব্রিটিষ শাসনের সহিত মিবাঁরের মৈত্রী বন্ধন হইলে নির্মসিত 
মিবারিগণ এই পুণ্য তিথিতে স্ব ম্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । 

এই দিবসে প্রত্যেক রাজপুতই লোহিত বর্ণের বেশ ধারণ করিয়া থাকেন। জয়- 
পুরের নুপতি এতছৃপলক্ষে আপন সর্দারদিগকে উক্ত বর্ণের এক একটী সজ্জা বিতরণ করেন। 
উদয়পুর অপেক্ষা জয়পুরে এই ব্রত পালনের কিছু বিশেষ আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায়। 
জয়পুরবাসিনী রমণীগণ ভগবতী পার্ধতীর একটা প্রতিম! প্রস্তুত ও উত্তমরূপে সজ্জিত 
করিয়া স্থমোহন সঙ্গীত সহকারে তাহ! আপনাদিগের স্কন্ধে বহন করিয়া থাকেন। রাজ 
খ্বয়ং এবং সর্দারগণ এই রমণীকুলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। এই উৎসব-উপলক্ষে 
সকল রাজপুতই আপন আপন ছুহিতাকে এক একটী লাল পোষাক প্রদান করেন। 

নাগপঞ্চমী ।- শ্রাবণ মাসের  কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে নাগজননী তগবতী মনস।র পৃজা 
হইয়া থাকে। বর্ষার অবিরাম ধারাপতনে মাঠঘাট পরিপুরিত হইলে সর্পকুল গ্রামের 
অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। স্বতরাং এই সময়ে নাগগণের বিশেষ 
প্রাদুর্ভাব দিতে পাওয়া যায়।  ভগবতী মনসা নাগেশ্বরী এবং বিষহ্রী। উক্ত পঞ্চমী 

তিথিতে তাহার পূজা করিতে পারিলে লোকের নাগভয় দূর হইয়া যায়। সেই জন্য সকল 
হিন্দুই যথাবিধানে জগংগৌরী মনসাঁর পৃজ! করিয়া থাকেন। উদদয়পুরে মনসা-পু্জার 
কিছুই বিশেষ আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায় না। 

1 

* বৈশাখে চানদন, জৈষ্ে শ্বান, আযাচ়ে রথারোহণ) ্রাবণে শয়ন, ভাদ্রে পার্খবপরিবর্তন, জাঙ্বিনে বামপার্ব 
পরিবর্তন, বরার্তিকে উত্থান, অগ্রহায়ণে প্রাবরণ, পৌষে পুষাক্নান, মাধ শাল্যোদন, ফাল্তনে দোলারোহণ এবং 

 চৈত্রে মদনভঞ্জিকা-াতরা 4 স্বন্দপুরাণে ভগবান্ বিষুর এই দ্বাদশ যাত্রার উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়। যয়। 



মিবারের পর্কোতসব 1. 

রাখীপূর্ণিমা ।-__আবণী পূরিমাতে মিবারী রাজপুতগণ এই. উৎসব. ৮ 

থাকেন। কথিত আছে, মুনিপুজগ ব ছূর্বাসার উপদেশানুসারে শ্রবণা সকল: 

ও বিপদ হইতে দুরে থাকিবার জন্থু আপন প্রকোষ্ঠে একগাছি বলয় ধারণ করিয়া 

সেই বলয় রাজপুতগণ কর্তৃকরা র্ 'খীবলয় নামে অভিহিত হইয়। থাকে। রাজপুতদিগের, 

নতে- কেবল ধর্ম্যার্জক ও রমণীগণই এই রে বিতরণ করতে পারেন। অন্যথ! তাহা 

অপ্রসিদ্ধ বলিয়া! প্রত্যাখাত হইয়া থাকে। / রাঙ্গপুত মহিলাগণ বীহাকে ভ্রাতৃত্ব 
বরণ করিতে বাসনা করেন, আপনাপিগের সখী অথবা কুলপুরোহিতদিগের দ্বারা 

তাহার নিকট উক্ত রাধীবলয় প্রেরণ করিয়! থাকেন । ধীহার! এন্ধপ সন্মান প্রাপ্ত হয়েন। 

তহারাঁও যথাঁবিধানে ইহার প্রতিদান করিতে ক্রটী করেন না । রাখী-বন্ধন যে একটী 
পবিত্র ও দৃঢ় সম্বন্ধ) তাহা ইতিপূর্বে মিবারের ইততিবৃত্তে বর্ণিত হইয়াঞ্ছে। আমাদিগের 

বঙ্গদেশে ত্রাতৃদ্বিতীয়র সময় ভগিনীগণ যেমন ভ্রাতাদিগকে নব-বাস প্রদান করিয়া 
থাকেন, রাজপুত ধমপীদিগকে ও উক্ত পূর্ণিমা তিথিতে সেইরূপ আ'পনাপন ভ্রাতাকে নব- 
বসনে সঞ্িজ » করিতে দেখা ষায়। 

জন্মাষ্টমী ।-_ভাত্র ক্ষ্ণাষ্টমী তিথি ভগবান্ শ্রীরুষ্ণের জন্ম-দিন। সকল হিন্দুই এই 
দিবসকে অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন রাণা উক্ত কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়! তিথিতে 

সর্দার ও পারিষদ্গণের সহিত চৌগঁ। প্রাসাদে গমন করেন। সেই ভৃতীয়া হইতে অষ্টমী 

পধ্ন্ত ক্রমাগত ছয় দিন তাহারা ভগবান শ্রীকুষ্ণকে বিবিধ বিধানে পুজা করিয়া থাকেন। 

অষ্রমীর প্রাতঃকাল হইতে উদয়পুরের গৃহে গৃহে উৎসব আরম্ত হয়। সকলেরই গাত্রবসন 

হরিদ্রাসিক্ত, সকলেরই মুখে হরিনাম-কীর্ভন। এই দিবসে মিবারের প্রতিগৃহ হইতে 

গীত বাদ্য ও আমোদ প্রমোদ উথলিত হইতে থাকে। 

এই সময়ে রাঁণা আপনার পিত্দেবতাগণের তর্পণ করিয়া থাকেন। এই তর্পণ 
ক্রমাগত এক পক্ষ ধরিয়। সমাচরিত হয়। যে আরানামক নগরে রাণার পিতৃপুরুষগণের 

এক একটা সমাধি-মন্দির আছে, রাঁণ| তথায় গমন করিয়া ধুপ, দীপ, কুম্ুমমাল্য ও 
নানা প্রকার নৈবেদ্য দিয় তাহাদের পৃজ। করিয়া থাকেন এবং পুষ্পনালিক! দ্বার 

সেই সকল মন্দিরের চারিদিক মজ্জিত করিয়া দেন। মিবারের প্রত্যেক সর্দারকেই 
পিতৃদেবতাগণের প্রায় এইরূপ পূজা করিতে দেখা যায়। 

খড়ী-পৃ্ভা।_-যে উংসব-উপলক্ষে রাজপুতগণ খঙ্জা পুন করিয়! থাকেন, তাঠার 

নাম “নরাত্রি।” এই নরাত্রি মহোৎসব, রাজপুতদিগের সমরদেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত 

হইয়| থাকে । আশ্বিন মাসের প্রথম দিবস হতে এই বিচিত্র পুজা প্রারন্ধ হয়। 

সেই দিবস রাণ| উপবাদ করিয়া থাকেন। প্রীতঃকালে শয্যা হইতে উত্থানপূর্ববক 

নান করিয়া তিনি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করেন এবং তৎপরে খঙ্জা-পুঙজায় নিরত 

হয়েন। গিহেলাটকুলের প্রতিদ্ধ দ্বিধার অসি এই সময়ে আঘুধাগার হইতে বহিরানীত 

হইয়! যথা [বিধানে পুজিত হয়।, তদনন্তর রাণ। আপনার সর্দারগণের সহিত একত্রিত 

হইয়া! সেই পবিত্র খড্জাকে কিষণ পোল নামক একটা প্রসিদ্ধ তোরণদ্ীরে আনয়ন 

্ ৭৭ 



রাজস্থান। 

1 সেই ভোরণন্বারের পার্থ ভগবতী অষ্টতুজার মন্দির নিন সেই 

 মান্দিত র স্বারদেশে রাঁদযোগী* আপনার অনুগত মহস্ত ও অন্ান্ত যোগিগণের সহিত 

উপনীভ হইয়া রাখার হস্ত হইতে সেই খঙ্জা গ্রহণ; করেন এবং দেবীর সম্মুখে স্থাপন 

করিয়া অতি সতর্কতার সহিত তাহা রক্ষ। করিতে থাঁকেন। সেই দিন অপরাহ্ন তিন 

ঘটিকাঁর সময় নগরের ত্রিদ্বার মঞ্চ হই৫ত নাকরার গম্ভীর রব শ্রুত হয়। ইহ! একটা 
সঙ্কেত-ধবনি। এই সঙ্কেতধ্বনি শ্রবণ ঝরিবা মাত্র রাণ। আপনার সর্দার ও সামস্তগণে 

গরিবৃত হইয়| মহিষ-শালার দিকে অগ্রসর হয়েন এবং তন্মধ্য হইতে একটী মহিষ 
বাহির করিয়। রণতুরঙ্গের উদ্দেশে বলি দিয়! থাকেন। তদনস্তর তিনি সদলে সেই 

ভগবতী চতুর্তজার মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক স্বং রাজযোগীর পার্থেই আসন গ্রহণ করিয়া 
তৎকরে দুইটা রৌপ্যমুদ্রা ও একটা নারিকেল প্রদান করেন এবং যথাবিধানে সেই খর 
পুজা করিয়! আপনার আবাস-ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। 

২য় দিবস।-_পূর্ব্ব দিবসের ন্ায় রাণ! অদ্য ও সদলে চৌগী প্রাসাদে গমন করিয়। একটা 

মহিষ উত্র্গ করেন। উদয়পুরের তোরণপাল নামক তোরণদ্বারসম্মুথে সেই দ্রবসে আর 
একটী মহিষকে বলি দেওয়! হয়। সন্ধ্যাকালে রাণ। গন্মাতার মন্দিরে গমন করেন। 

তথাপ় অনেকগুলি ছাগ ও মহিষ উৎসর্গাকৃত হইয়া থাকে । 
ওয় দিবস । দিরার প্রথম ভাগে রাণার চৌগাযাত্রা )-তথায় মহিষ-বলিদান। 

তদনস্তর বৈকালে ভগবতী হর্ষদা মাতার পবিত্র মন্দিরে আগমন করিয়া তিনি প।চটা 
মহিষ বলি দরিয়া থাকেন। 

৪র্থ দিবস।-_পূর্ব্বের স্তায় রাঁণা চৌগাঁ। প্রাসাদে গমন করেন। তথায় একটা মহিষ 
উৎসর্গীক্ৃত হইয়। থাকে। তদনস্তর তিনি সদলে চতুর্তজা দেবীর মন্দিরে গমন পূর্বক 
দেবীর পুজান্তর রাজযোগীকে শর্কর ও কুস্থুমমাল| উপহার প্রদান করেন । সেই মন্দিরের 

সন্থুথে প্রকাণ্ড যুপকাষ্ঠে একটী মহিষ নিবদ্ধ থাকে) রাণা সেই যক্ীয় পশুকে সহস্তে 
হত্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই কার্যে রাণার বিশেষ দক্ষত। দেখিতে পাওয়া যায়। 

মন্দিরের অল্প দূরে সেই মহিষ যুপবদ্ধ থাকে । তিনি বাহকগণের স্বন্বন্থিত এক খানি 

সিংহামনের উপরিভাগে উপবিষ্ট হইয়া করে ছর্বাণ টিনিনি অব্যর্থ সন্ধানে সেই 
পশুকে বধ করিয়। ফেলেন । 

৫ম দ্রিবদ।-_চৌগীপ্রপাদে নিয়মিত বলিদানের পর রাণার আদেশক্রমে তথায় গযুদধ 
হইয়া থাকে । তদনস্তর তিনি সদলে ভগব্তী আশাপুর্ণার মন্দিরে যাত্রা করেন। তথায় 
একটী মহিষ ও একটা মেষ বলি দিয়া তিনি চোহানকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রসারদ 

ল(ভ করিয়া থাকেন। 

৬ষ্ঠ দ্রিবন।--এই দিবসে রাণা নিয়মিতরূপে চৌগ প্রাসাদে গমন করিয়া থাকেন 

বটে; কিন্তু উক্ত দিবসে তথায় কোনরূপ বলির আয়োজন হয় না। অপরাহ্ছে চতুর্ভ,জা 

. * রাজগ্বানে একদল যোগী আছেন, টাহারা 1 আবগ্তক মত অনিধা? করিয়া হ ম্মরাঙ্গনে অবতীর্ণ ইহ 

থকেন। সেই যোগী সম্প্রদায়ের অধিপতির নামঃ রাজষোগী। 
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দেবীর পূঙ্জাবন্দনাদি সমাপন করিয়া তিনি কাগফোড়। ঘোগিিগের মস্ত 

সহিত সাক্ষাৎ করিয়। থাকেন। রর রে 

৭ম দিবস।-_-চৌগীপ্রাসাদে প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান সমাপনাত্তর রাগ প্রধান অন্বপ? 

গ্রতি আদেশ করিলে সে ব্যক্তি রাণার সমন্ত অশ্বগুলিকে সু্দররূপে সঞ্জিত করিয়া: 

সরোবরে ম্সাপিত করিয়া আনে। সেই দিবস)রজনীযেগে প্রাসাদে হোমের ধুম পি য়া 

যায়। একটা মেধ ও একটা মহিষ সেই সমজ্জে দেবীর সম্মুখে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে। 

সেই দিবস রাণ। কর্ণবিদ্ধ যোগীিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বহৃবিধ অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টাদ্ারা 

সেবা করিয়! থাঁকেন। | 

অষ্টমদিবসে প্রাসাদে হোম হয়। এই দিবস বৈকালে রাঁণা কতিপয় নির্াচিত 

সর্দারের সমভিব্যাহারে নগরের বহির্ভাগন্থ শামীনা নামক গ্রামে গমন করিয়। তত্রত্য 

একটী গোস্বাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। 

+ম দিবস।_-এই দিবস প্রাতঃকালে চৌগী অথবা অন্ত কোন স্থানে যাইতে হয় 

নাঁ। রাণার অনুমতিক্রমে অশ্বপালগণ মনুরা হইতে অশ্বকুলকে উন্মোচিত করিয়া 

ক্বাপিত করিবার জন্য সরোধরে লইয়া যায়। স্বাপনবিধি সমাপিত হইলে তাহার! 

নানা প্রকার নৃ্ন বেশভৃষায় সজ্জিত হইয়া প্রাসাদে আনীত হয়। সর্দার ও সামস্তগণ 

সেই সময়ে সেই তুরঙ্গ সমুহকে পুঁজ করিয়া থাকেন এবং অস্বপালগণ রাগার নিকট 

নানা প্রকার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। দেই দিল অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় নাকরা 

উপর্ধূগরি ক্রমাগত বারত্রয় শব্দিত হইলে রাজ্যের সমস্ত সঙ্দার, সামস্ত ও দৈনিকগণ 

মাতাচল নামক গিরিকুটে গমন পূর্বক সেই প্রসিদ্ধ দ্বিধীর অদি আনয়ন করে। তাহারা 

প্রামাদে পুনরাগত হইবাশাত্র রাগ আষন হইতে উখিত হুইয়| যথাবিহিত বন্দনার সহিত 

রাজঘোগীর হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করেন। তদনস্তর সেই যোগীরাজ রাণার নিকট একটা 

উপহীর প্রাপ্ত হয়েন। যে মহন্ত ক্রমাগত নয় দিবস ধরিয়। উপোষিত অবস্থায় থড়োর 

পূজ। করিয়াছেন, রাখা করক পূর্ণ করিয়] তাহাকে রৌপ্য ও সুবর্ণযুদ্রা দান করেন । 

সেই দ্বিন সমস্ত যোগীই উত্তমরূপ ভোঙ্যাঘরা গরিদেবিত 
হইয়া থাকেন ।* 

দশম দিবস ।--এই দশমী তিনি ভারতের সমগ্র হিন্দুমাজে বিশেষ বিদিত। কথিত 

আছে, ভগবান্ রামচন্ত্র সীতা দেখীকে উদ্ধার করিবার জন্য এই পবিজ্ঞ দিবসে ছুদ্ির্য 

লক্কাধিপতির বিরুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন । রাজপুতগণ এই দ্িবপকে লীমরিক ব্যাপারের 

বিশেষ উপযোগী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন । এই দিবস প্রাতঃকালে রাখা আপনার 

দীক্ষা-গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এদিকে চৌর্গা অগবা মাতাচল গিরিকূটে নানা 

প্রকার আসন বিস্তারিত হইতে থাকে । তথায় সমস্ত গোগন্দাজ সেন! সসজ্জ অবস্থার 

বিরাজ করে। সন্ধ্যাকালে রাণা আগন নদ্দার ও সামন্তগণের সমভিব্যাহারে তথায় 

চি ০
 

* এই দিবসে রাজপুতকুমারগর্; আপনাপন পিতাকে পুঙ্জ! করির| থাকে । এই তিথিতে রাজপুতগণ 

রা সকলেই কনমূলবা্ি জীবন ধা্মীণ করিয়। থাকেন।
 



১: রাজস্থান । 

রন পূর্বক সর্বপ্রধম -কৈষ্জরী নানক কোন একটা বৃষ্ষকে পুজা করেন এবং তৎগরে 
 ি গাব নীবক পক্ষীকে উদ্ধার করিয়া দিয়া গগনতেদী কামাননাদের ষধ্য দিয়া 

্ এই দিন প্রাহঃকালে রাণা টিন (সেনাদলে পরিবৃত হইগা মাতাঁচল গিরিকুটের 

অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। তাহার সমর্ভব্যাহারী সেনাদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাকরা 

ধ্বনিত হইতে থাকে ।যথাকালে সেই মেরুশৃঙ্গে উপস্থিত হইলে রাজপুত বীরগণ আপনাদের 

নৃপতিকে নান! রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কেহ কামান ধ্বনিত করেন, 
কেহ অশ্বচালন এবং কেহ বা শূল বা ভল্প গ্রক্ষেপ দ্বারা রাণার মনোরঞ্জন করিয়া! থাকেন। 

এ দৃশ্য অতি মনোহর । যদিও শিশোদীয় কুলের অধঃগতগ্গের সহিত এই সকল 

উতসব-ব্যাপার অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি ইহার মনোহীরিত্ব ৪ 

সৌনর্যের আজিও কিছুমাত্র হাস দেখিতে পাওয়া যায় নাঁ। রণতুরঙ্গকুলের মনোহর 

সজ্জা ও নৃত্য এবং সর্দীতগণের হান্তোৎকুল বদনঃ মনোরম বেশতৃষা, অশ্ব ও অস্ত্রচালন 

এবং আস্ফালন দেখিয়! দর্শকমাত্রেরই হৃদয় আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠে। আবার 

যখন শরতের গ্রথর তপন তাহাদের উজ্জল স্গিন) উত্মুক্ধ তরবার ও ভন্পফলকে প্রতিবিঘিত 

হইয় জলন্ত জ্যোতিতে নৃত্য করিতে থাকে, তখন বোধ হয় যেন রঙ্গষ্থলে শতঙথধা 

গ্রকাশিত হইর1 আজি কুর্য্যবংশীয় রাণার লীলাভিনয় দর্শন করিতেছেন । এই রঙ্গস্থলের 

এই অপূর্ সৌন্দর্য্য দেখিলে মিবারের সেই জলম্ত গৌরবের কথা মনে পড়ে । অমনি 
ধীরকেশরী সংগ্রাম ও গ্রতাপ সিংহের অন্তত বীরত্ব ও আঅতিমানুষ ক্রিয়াকলাপ জীবস্ত 

ভাবে স্থৃতিপথে পতিত হইয়া জদয়কে মিবারের বর্তমান নিজ্জীব অবস্থা হইতে সেই 

অতীত গৌরব-রাজ্যে বহন করে। কিন্তু তাহা ক্ষণ কালের জন্য; পরক্ষণেই শ্বৃতি 
উদ্দিত হইয়] মিবারের বর্তমান শোচনীয় চিত্ব মনশ্চক্ষের সম্মুথে ধারণ করে - হায় 
মথিত হয়, সেই সমস্ত মোহনীয় চিত্র অস্তর হইতে বিলুপ হইয়! যায় | 

এই গ্$ভ দিবসে উদয়পুরের প্রতোক পণা-বিক্রেতা আপনাঁপন পণাশাঁলাকে আত্মশাখ। 

ও কুন্ুমমালিকার সজ্জিত করিয়া থাকে। সেই সমস্ত পণ্যবিথিকার সম্মুখ ভাগে মূলাবান্ 

বসনাঝলির এক এক খানি আবণ্ণী আলম্িত দেখিতে পাওয়] যাঁয়। শিবিরের সম্মুথে 

একটা তোরণদ্বার নির্মিত হইয়া! নান! কুস্থমমালায় ও স্ুদৃষ্ঠ বসনে সুসজ্জিত হইয়া 
থাকে। রাণা সেই গিরিকুট হইতে অবতরণ পূর্বক সেই তোরণকে স্পর্শ করিয়া 
গ্রদক্ষিণ করেন। সেই উত্সবকালে তথায় যে সকল রাজপুত উপস্থিত থাঁকেন, 

তাহারা মিনারের অধিপতি রাণাকে বিবিধ উপহার দান করেন। সেই সময় অনর্গল 

কামান ধ্বনিত হইতে থাকে এবং বন্দী ও ভট্রগণ মিবারের অতীত বীরগণের অমানুষিক 
ক্রিয়াকলাপ কীর্তন পূর্বক রাণার স্তরতিবাদ করিতে থাকেন। 

সেই দিন অনেকগুলি নবক্রীত তুরঙ্গ সেই রঙ্গস্থলে মীত হুইঙ্া থাকে। রাণা 

সদলে যেমন সেই গিরিকুট হইতে অবতরণ করিতে আর করেন, অমনি অশ্বপালগণ 
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সেই সমস্ত নবীন অশ্বের নাম কীর্তন করিতে থাকে । কাহার বাসগাশিক 

বাঙ্জিরাজ; কাহারও বা বন, এইরূপ নৃতন নৃতন নাম বণ বি কার 

রাজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হই রা! সর্দারদিগকে যথাযোগ্য ূরস্কায় প্রদান 

সেই দিবন তিনি যে সজ্জা পরিধান করিয়| থাকেন, উৎসবাস্তে কোতারিওকর ূ 

সর্দার তাহা! প্রাপ্ত হয়্েন। যে দিন ছুরাচার বন্বীরের নৃশংসাচরণে উদয়সিংহের শীরন 

বিপন্ন হয়, যেদিন পরম বিশ্বস্তা ধাঁ পান্না। আপনার হ্ৃদয়কুমারের শোণিতে সেই 
গিশাচের রক্কপিপাস| নিবারণ করিয়। অনাথ রাজকুমারের জীবন রক্ষা করেন, সেই দিন 

যে চৌহান সর্দার তাহাকে আপনার গৃছে আশ্রয় দিয়াছিলেন; ভিনি পুর্ব 

কোতারিও সর্দারের পিতৃপুরুষ। এই পুরস্কার তাহার সেই অন্ভুত রাজভক্তির পবিত্র 

কৃতজ্ঞতানিদর্শন | 

গণেশ-পুজা ।-হিন্দুসন্তান মাত্রই বিদ্ববিনাশন সিদ্ধিদাতা তগবান্ গণপতির পৃঁজ 

করিয়া থাকেন । তাহার পবিত্র নাম অগ্রে শ্বরণ না করিয়া কোন রাঁজপুতই কোন 

প্রকার মঙ্গলাুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হয়েন না। যোদ্ধা তাহার লুমন্ত্রণ। প্রার্থনা করেন, বণিক 

আপনার হিসাবপত্রের শিরোদেশে তাহার নাম প্রকটিত করেন এবং প্রতিষ্ঠা-র্তা গৃহ 

অথবা চৈত্যারি প্রতিষ্ঠ। করিবার সময় তাহার প্রতিম! ভিত্তিগাত্রে স্থাপিত করিয়া থাকেন। 

রাজস্থানে এমন কোন রাজপুতেরই গৃহ দেখিতে পাওয়া! যায় না, যাহার দ্বারচুড়ে 

অথবা কবাটগাত্রে গণেশের প্রতিমূর্তি স্থাগিত না থাকে; এবং ভারতবর্ষে এমন কোন 

হিন্ুনগরই নাই, যাহার একটা না একটা হবার গণেশপোল নামে অভিহিত না হ্ইয়। 

ধাকে। উদয়পুরে গণেশ-্বার নামে একটা তোরণদ্বার আছে। রাজস্থানের প্রায় প্রত্যেক 

পবিত্র শৈপকূটে উঠিবার স্বারপথেই গণেশের এক একটা মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। 

সেইরূপ মিবারের অভ্যন্তরে একটা গিরিশিখর গণেশগিরি নামে অভিহিত হইয়া! 

থাকে। ফলত্তঃ রাজস্থানের প্রত্যেক হিন্দু অধিবাসীই বিদ্বুহর সিদ্ধেস্বর গণেশকে পুজা 

করিয়া থাকেন। তীহার প্রিয় বাহন ইন্দুরও রাজপুতদিগের নিকট পুজা! প্রাপ্ত হয়। 

ভগবান্ গণেশের পৃজা-বিধি বর্ণন করিতে গিয়া আমরা রাঁদপুতের প্রধান অবলম্বন, 

রাজপু'-বীর্ধোর একটা প্রধান পরিচারক দেবী-দত্ত দ্বিধার খড়োর কথ! ছাড়িয়। 

আসিয়াছি। এই খোর বন্বন্ধে রাজপুতদিগের মধ্যে নানাগ্রকার গুঢ় ও অদ্ভুত 

বিবরণ গুনিতে পাওয়া যায়। তাহাদের বিশ্বাম যে, ভগবতী চতুভূর্জা দেবশিল্সী 

বিশ্বকর্মার দ্বারা গঠিত করিয়া ইহা বারারাওলকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেইদ্দিন 

হইতে গিহ্লোট রাঙ্জকুমারগণ দীর্ঘকাল অবধি সেই দেব-ক্পাণ অস্থাবর সম্পত্তির ন্তাঁয় 

ভোগ করিলেন। পরিশেষে যেদিন দুদ্র্ঘ তাতার বীর আল্লা-উদ্দীন তীষণ যমদূতসম 

চিতোরপুরীকে আক্রমণ করিল, যেদিন চিতোরের দ্বাশবীর মাতৃহ্মিকে যদনগ্রাস 

হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত দমরক্ষেত্রে প্রাণোৎসর্দ করিগেন, যেদিন সতা-প্রধানী। 

পদ্মিনী চিতোরের লক্্ীস্বরূপিণী অগণ্য রমণীর সহিত জলস্ত চিতায় প্রাণভ্যাগ করিলেন, 

সেইদিন মেই পবিত্র খরা গিহ্কোটকুলের অধিকার হইতে কিছুদিনের জন্য বিচিত হইল। 



রাজস্থান। 

্ূ ছি মিবারের তিনে বর্ণিত হইয়াছে ষেআল্লা-উদ্দীন চিতোঁর জয় করিয়াই মালদেব 
“না জনৈক শনিগুরু সর্দারের হস্তে ভাহার শাসনভার সমর্পণ করেন। বীরবর হামির 
লে মালনেবের বিধবা! ছুহিতার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন । মালদেব চিতোরপুরী প্রাপ্ত 

ফাই চিতোরের রত্বভাগার সমূহ আলোড়ন কঞিতে মনস্থ করিলেন। তাহার 
মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, যে তুগর্জঙ্ছ তমসাময় আগার সমূহে চিতোরের সতীগণ 

প্রাণভ্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের মধো। অবশ্তই কোন না কোন অমূল্য রত্ব নিহিত 

থাকিবে । এই বিশ্বাস নিবন্ধন ভিনি সেই, ভীষণ গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিতে 

ক্ৃতসন্কল্ল হইলেন। যদ্দিও তাহার মনোৌমধ্যে সেই বিকট কুহরসম্বন্ধে নানাপ্রকার 

কুসংস্কার ছিল, তথাপি তাহার দারুণ কৌতুহল তাঁহাকে সেই সমস্ত কুসংস্কারের বশীভূত 

হইতে দিল না। লোকে সেই ভয়াৰহ হুড়ঙ্গের সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিভীষিকাময় 
গল্প বলিতে লাগিল। কেহ বলিল এক ভীষণ অজগর তন্মধ্যে রক্ষক বেশে অবস্থিত 

আছে,_কেহ বলিল .এক বিকট প্রেতিণী সেই ন্ুড়ঙ্গের চারিধারে ব্চিরণ করিয়! 
বেড়াইতেছে,__কেহ ভয় দেখাইল সেই সঙ্কটময় গর্ভতমধ্যে যে একবার প্রবেশ করে,তাহাকে 

আর সজীবনে ফিরিয়। আনিতে হয় ন1। মালদেব এইরূপ নান! লোকের নিকট নানা প্রকার 
ভীঁতিগ্রদদ গল্প শুনিতে পাইলেন ; কিন্ধ তিনি তাহাতে মুহূর্তের জন্য ভীত হইলেন ন1। 

তাহার প্রতিজ্ঞা অচল ও অবল রহিল। সেই দ্বারুণ কৌতূহল স্বারা চালিত হইয়া 
সাহসে নির্ভর পূর্বক তিনি অবশেষে দেই ঘোরতমসাচ্ছন্ন গহ্বর মধ্যে গ্রবেশ করিতে 
সক্ষম হইলেন। কিরূপ প্রকারে এবং কোন্ পথ দিয়! যে, তাহাতে প্রবেশ করিতে 

পারিলেন) উট্টগ্রন্থে তাহার কোন বিবরণই পাওয়1 যায় না। 

সেই স্থুড়গ্গ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন!_সেই গভীর হ্থচিভেদ্য বিভীষিকাময় 

অন্ধকাররাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়! সাহসিক মালদেবের গ্রতিক্ষণে স্বাসবাষু রোধ হইবার 

উপক্রম হইতে লাগিল। প্রতিমুহূর্কে তাহার প্রাণ নাশের আশঙ্কা হইতে লাগিল) 

কিন্ত সে মাশঙ্কায় তিনি মুহুর্তের দ্বন্বও আকুল হইলেন না। আপনার পদ-শবের প্রতি- 

ধ্বনিতে তিনি আপনি চম্কিত হইতে লাগিলেন? কিন্তু তাহ] বলিয়! ভীত হইলেন না। 

সাহসে ভর করিয়া একমাত্র অনুমানের সাহায্যে তিনি স্বলিতপদে একদিকে অগ্রসর 

হইতে লাগিলেন । কিরদ্দুর অগ্রসর হইয়াই তিনি সুড়ঙ্গ মধ্যে এক গ্রকার নিবিড় 

নীললোহিত আলোক দেখিতে পাইলেন । মালদেবের সাহস দৃঢ়তর হইল, হৃদয় প্রকুল্প 
হইয়া! উঠিল। দেই বিকট আলোক পরিকথিত ভূত, প্রেত, পিশাচ অথবা তুজঙ্গের 
নিবসতি হইতে নির্গত হইতেছে, কি না, তাহা! তিনি একবার ভাবিক়! দেখিরেন না; 

বরং দ্বিগুণতর সাহসে নির্ভর করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে সেই নির্দিষ্ট আলোকের দিকে অগ্রসর 

হইলেন । কিয়দ,র অগ্রসর হইয়াই তিনি সহস! স্ততিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন, 

তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিত হইল,হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল, 

মন্তকের কেশরাণি ক্রুন্ধ শল্লকীর কণ্টকাবলীর নায় তীত্রবেগে উদ্যত হইয়া উঠিল। 
তিনি দেখিলেন,_-একটা বৃহৎ চুল্লির উপরে একখানি প্রকাও কটাহ স্থাপিভ রহিয়াছে, 

ধী. 



মিবারের পর্কোৎসব। 

এবং লেই চুরির বিকট গর্ভ মধ্যে এক প্রকার নীলরক্ত অনল জপিতেছ্ে। 

অনলের আলোকেই সুড়ঙ্গ কিয়্দর পর্যন্ত আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। 
বীভতসবেশা নাগিনী সেই প্রকাণ্ড কটাহের চারিদিক পরিবেষ্টন করিয়া বিকট: গং 1 ৃ 

মন্ত্রোচ্চারণপূর্ধক তাঁওব নৃত্য করিতেছে এবং এক একবার আপনাপন; ৬৫ সিতি 

মায়ায্ি দ্বারা সেই কটাহ স্পর্শ করিতেছে! মঞ্্রর্দেব সেই বিভিষিকাময় কা দেখিয়া | 

কিয়ৎকাল স্তস্তিতের স্ায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ॥ কি করিবেন, কি করিলে মঙ্গল হইতে 

পারিবে, তদ্িষয়ে তিনি কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলেন না। তাহার শেষপদ-শব সেই 

গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ ও নর্ভন শব্দে বিলীন হইয়া গেলে নাগিনীগণ স্থিরভাবে দড়াইয়। 

তাহার মুখের দিকে চাহিল। তাহাদের সেই অনলোদগারী নয়ন ও বিকট মুখভঙ্গি 

দেখিয়া! মালদেৰের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল; কিন্তু তাহার মুখমণ্ডলে সেই হৃদয়স্থ 

তাতির কিছুমাত্র চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল ন1। তিনি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। 

তখন সেই ভীষণ! ভূজঙ্গিনীগণ তাহার আগমন কারণ জ্িজ্ঞাম| করিল। শনিগুরু সর্দার 

ববীরে ধীরে উত্তর করিলেন ণ্থক্ষ, রক্ষণ গন্ধন্, কিন্নর অথবা! নাগ,_আপনারা যাহাই 

হউন, আপনাদের চরণে প্রণাম। আপনার্দিগের গভীর শাস্তি ভঙ্গ অথবা আপনাদের 

গৃড় আবাসভবনের রহস্ত উত্ভেদ করিতে আমি এখানে আগমন করি নাই। গিহেলাট- 

কুলের অধীশ্বর বীরৰর বাপ্গ! রাওলকে তগবন্তী চতুতূ'জা একখানি দৈব খড়া প্রদান 

করিয়াছিলেন) সেই খঙ্জা এতদ্দিন চিতোরের মধ্যেই ছিল, কিন্ত বিগত যবনবিপ্লবে 

চিতোর-ধ্বংস হইলে তাহা যে কোথায় গিয়াছেঃ তাহ! বলিতে পারি না। অতএব; 

আপন।দের চরণে নিবেদন, যদ্দি আপনারা তাহা রাখিয়া থাকেন, আমাকে প্রত্যর্পণ 

করুন।” তুজজ্িনীগণ কিছুই উত্তর করিলেন না ) কিন্তু মালদেবের নির্ভীকতা পরীক্ষা 

করিবার জন্য তাহারা সেই কটাহের মুখাবরণ তুলিয়া লইল। তাহাতে মালদেব সেই 

কটাহ মধ্যে এক প্রকার বীভৎস দৃশ্য দেখিতে পাইলেন । তিনি দেখিলেন যে, তন্মধ্যে 

নাঁনাপ্রকার জন্তর নানা অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ খণ্ড বিখগ্ডিত অবস্থায় একত্রিত রহিয়াছে। সেই 

সকল জীবদেহের মধ্যস্থল হইলে একটা শিশুর স্বুকোমল বাহু তাহার নয়নগোচর হইল 

মালদেব চমকিত হইলেন,_-ভাবিলেন এ শিশু কে? কিয়ৎক্ষণ পরেই নাগিনীগণ রক্ত 

মাংস-বসামিশ্রিত সেই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটা পাত্রে রাখিয়। মালদেবের সুখে স্থাপন 

পর্ব তাহাকে তৎসমুদায় ভোজন করিতে ঈঙ্গিত করিল। পিশাচ-ভোগ্য সেই সমস্ত 

ুর্ন্ধময় দ্রব্য ভোজন করিতে ম(লদেব মুহূর্তের জন্তও দ্বিধা করিলেন না; তিনি তৎ- 

সমূদায়ই গলাধকরণ করিয়া শূন্ত পাত্রখানি তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। এই 

ছুঃসাহপিক ও নির্তাক ব্যবহারে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল যে, মালদেব সেই দেবী-দত্ব খড়া 

ব্যবহার করিবার সম্পূর্ণ ঘোগ্য ব্যক্তি। তদন্থদারে সেই নাগিনীগণ সন্থষ্ঠ হইয়া সেই 

দৈবক্কপাণ তৎকরে প্রত্যর্পণ করিল। শনিগুরু পতি তাহাদিগকে প্রণাম করিয়! সদর্পে 

আপনার বিজয় চিন্ধ সহকারে যেই বিকট সুডঙ্গ হইতে বহির্গত হইলেন।* 

* মালদেবের উক্তপ্রকার দৈব-কৃপাখোন্ধারের নহিত দি হাসি নি নামক অনির 



রাজস্থান । 

শনি সরদারের ছুিতার পাশিগ্রহণ করিয়া! যেদিন হামির চিতোরের সিংহাসন 
প্রাপ্ত হয়ে, - সেই দিন এই খক্জাওড উদ্ধার করিয়াছিলেন । অন্ত কোন ভ গ্রন্থে বর্ণিত 

আছে:যে। রাগী 'হামিরই ভগবতী চারণী দেবীর পৃজা করিয়। এই খঙ্জা পুনঃপ্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 

 লক্ষী-পুজা।-_রাজপুতগণ কার্ঠিকী ঝোল গরী পূর্ণিমান্ পরম ভক্তিলহকারে' সৌভাগ্য- 
দায়িনী ভগবতী লক্মীর পুজা করিয়! ঘাকেন। বঙ্গদেশে এই লক্ীপুঞ্জার যেরূপ 
আড়ম্বর দেখিতে পাওয়। যায়, মিবরে ঠিক সেইরূপ আড়্ধরই পরিলক্ষিত হইয়] 

থাকে । 

ইহার পরবর্তী অমাবস্য! দিবসে মিবারে দেওয়ালি অর্থাৎ দীপদান পর্ব: অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে । এই দিবস রাত্রে সমগ্র রাজস্থান হইতে জলন্ত জ্যোতি বিল্ফুরিত 
হইতে থাকে । ইহার প্রতি নগর, গ্রাম ও সেনানিবেশ আলোকমালায় সম্ভিত হইর| 

_ দিবাভাগের স্তায় প্রতীয়মান হয় । মিবারের অধিপতি হইতে পর্ণকুটীরবাসী ভিক্ষা্জীবী 

পর্য্যন্ত সকলেই আপনাপন. সাধ্যান্নুসারে খ্বস্ব গৃহ দীপারলিতে সজ্জিত করিতে ক্রটী 

করেন না। এই দ্িবন মিবারের আবাল বৃদ্ধ বনিতা নান! উপকর্ণে নৈবেদ্য সজ্জিত 

করিয়া লক্ষ্মীর মন্দিরে গমন করে। রাণ। এতদ্দিবসে আপনার প্রধান সচিবের সম্মুখে 

বসিয়া আহার করেন; এবং সেই মন্ত্রী রাণার করধৃত্ত একটী বৃহৎ ঘৃণায় দীপবৃক্ষের 

উপরিভাগে অনর্গল'তৈল নিমেক করিতে থাকেন । এপ প্রথা রাখার সকল আত্মীয় স্বজন 

কর্তৃক আচরিত হয়। যে অক্ষক্রীড়। ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ মন্ুকর্তৃক অতি অনিষ্টকর বণিয়া 

নিষিদ্ধ হইয়াছে, রাঁজপুতগণ এই দেয়ালী উতদবে তাহা আচরণ করিয়া থাকেন। 

তাহাদের এই ত্রীড়ায় যাহার জয়লাভ হইবে, সম্ৎসর তাহার গুভ যাইবে। 

ইহার পরবর্তী শুভ দ্বিতীয়া তিথিতে প্রসিদ্ধ ত্রাতৃদ্বিতীয়া উত্নব সমাচরিত হইয়' 

থাকে। কথিত আছে তপন-তনয়া যমুনা উক্ত দিবসে স্বীন্ন ভ্রাতা ধমকে স্বগৃহে ভোজন 

করাইয়াছিলেন। সেই ভন্ত ত্রাতৃঘ্ধিতীয়। পবিত্র ভ্রাতৃ-প্রেম প্রকাশ করিবার গক্ষে 

প্রশস্ত দরিবল বলিয়! হিন্দুশান্ত্রে পরিবর্ণিত হইয়াছে । আর্ধ্যদিগের শাসন-গ্রস্থে লিখিত্ত 

আছে যে, যে কোন রমণী উক্ত পবিত্র দিবসে স্বীর ভ্রাতাকে চন্দনতান্ুলাদি দ্বারা 

অর্চনা করিয়া ভোজন করাইয়! থাঁকেন। তিনি কখন বৈধব্যযন্ত্রণায় পীড়িত হয়েন না 

এবং তীহার ভ্রাতাও দীর্ঘজীবন সম্ভোগ করিয়। অস্তে শমন-শাসন হইতে নিষ্কৃতি 
লাত করেন। 

সপ পাপা পপ পপ পপ পপি পা পপ পাপা 

উদ্ধারের সাদৃগ্ দেখিতে পাওয়া যায়। . কি রান্্রপুত, কি জিৎ সকল প্রাচীন বীরগণ যে, অনিকে 

প্রধানতম সহায় বলিয়। যনে করিতেন, তাহ! জগতের প্রাচীন ইতিহাসে ম্পষ্টাক্ষরে. পরিব্যক্ত রহিয়াছে । 

এইমা ত্য জিৎ রমণীর নাম উল্লেখিত হইল, তিনি একজন প্রদিদ্ধ জিৎবীরের ছুহিতা।। তাহার পিতার 

মৃত্যুর পর আপনাদের পবিত্র তরবার দেখিতে না পাওয়াতে ভিনি নানীগ্রকার মন্ত্রের সাহাযো তাহা 

উদ্ধার করিয়াছিলেন। এতন্বিব্রণ রর [র শাগ” নামক টা আইস ইতিহাসে নি 
পাওয়া যার। ৭. . ৮ এ ক 

ব্ 
পি 



খিবারের পর্কোৎস। 
জাতীয় তিথিতে রাজগুতগণ কর্তৃক গোপার্কাণ আচরিত হই ধা? 

প্রাকৃকাণে স্ষুরোদ্ধ'ত ধূলিরাশিতে দিগ্দেশ রঞ্জিত করিতে করিতে গাভী! 
স্ব স্ব বিশ্রামাবাসে গ্রব্যাবৃত্ত হত, সেই পবিত্র গোধুলি-লগ্নে রাজপুতগণ ভক্তি পাইকারি 
তাহাদিগের অঙ্না করেন। রা 

অন্নকূট ।_-তখবান্ শ্রীক্কষ্ণের উদ্দেশে রাজস্থানে যতগুলি উৎসব হয়, তনাধ্যে সত 
সর্বাপেক্ষা গ্রসি্ধ। এই উৎসব-ব্যাপার নাধদ্বারে মহা সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত 
হইয়। থাকে। ভারতের নানা দ্রিগদেশ হইতে অসংখ্য বৈষ্ণব উক্ত পুণ্যতীর্থে 
আগমনপূর্বক এই মহাপর্ত্রে যোগ দান করে। রাজস্থানের ভিন্ন তিন্ন নগ্গরে ভগবান্ 
বিষুর যে সপ্তমুর্তি বিরাঞ্জিত আছে, এই উত্মব আঁরন্ধ হইবামাত্র তৎসমুদয়ই নাথদ্বারে 

নীত হইয়। বিবিধ বিধানে পুর্সিত হইয়। থাকে । সেই সপ্ত বিগ্রহের পরিতৃপ্রির জন্য নাথজী 

দেবের পবিত্র মন্দির-প্রঞঙ্গনে রাশীরুত অন্নবাঞ্জন প্রস্তত হইয়! কুটাকারে স্থাপিত হয়, 
ভগবানের পৃজা-বিধি সমাপিত হইলে তাঁহার ভক্তগণ পেই স্ত,পীরত অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন 
করিয়া ফেলে। রাব্ধপুত জাতির গৌরবকালে এই অন্নকূট মহোৎসব গুরুতর 
সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইত। যখন অনর্থকর যুদ্ধবিগ্রহের দিগ্দাছি 
অনবম্পর্শে রাজস্থানের অন্তর্দেশ তশ্মে পরিণত হয় নাই, বখন বিষ্টুপরায়ণ রাঁজপুতগণ 
আপনাপন অধিপতিগণের উন্নত গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া পরমানন্দে পরমেশচরণে 
ভিকুস্থ্মাঞ্জলি অর্পণ করিতে পাঁইতেন, রাজস্থানের সেই সৌভাগ্যের দিনে অন্নকৃট 
পর্বাধিবেশনে একদ! চারিটী প্রধান রাজপুত নরপতি নাথদ্বারের পবিত্র তীর্থস্কানে 
উপস্থিত হইয়! অমূল্য মণিরত্ব প্রদান পূর্বক রাজপুতগৌরবের প্রদীপ্ত পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিলেন | মিবাঁর-পতি রাগ! অরিসিংহ, মারবার-রাজ বিজয় সিংহ, বিকানীর-রাঞ্ 

গঞ্জসিংহ এবং কিষণ গড়ের অধিপতি বাহাহুর সিংহ ;-_এই নৃপচতুষ্টয় আপনাপন সাধ্যানু 

সারে এক এক থানি রত্বালঙ্কার় অর্পণ করিয়! দেব-প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন । রাপুত 
বৃপতিদিগের কখ! ছাড়িয়া! দিয়! মধ্যবিত্ত অবস্থার রাজপুত মহিলাদিগের দাক্ষিপোর বিষয় 

শ্রবপ করিলে চমত্কৃত হইতে হয়। কথিত আছে, পূর্কোক্ নৃপচতুষ্টয়ের সঙ্গিলনকাঁলে 

স্থরাটের একটী বিধব! রমণী সত্তর হাজার টাক] অর্পণ করিয়াছিলেন । আহি রাছপ্থানের' 
শোচনীয় হুরবস্থার লময় এন্সপ বিবরণ অসস্তব বলিয্বা অন্থমিত হইতে পাকে বটে ;, বিত্ত 

রাজস্থানের জলন্ত গৌরবের মময়ে রাজপুতগশ যে, দেবসেবায় এন্ধপ এবং কখন 
কখনও ইহা অপেক্ষ! অধিক ধনসম্পত্তি উতৎ্সর্গ করিতেন, তাহার সুম্পষ্ট প্রমাণ: মিবারের। 

জনেক স্বাপে দেখিতে পাওয়া যায় । 

এস্থলে প্রয়োজন-বোধে আমর তগবান্ শীঙ্কফের পূর্বক সপমূর্তির বিবন্গ' প্রকটিত 
করিতে বাধ্য হইলাম । স্থগ্রসিক্ধ বৈঝব বল্াবচার্ধ্য & সপ্ত মৃত্তিকে একজিত করিয়া 

যহদীয় অনূবৃটোত্সব প্রতিষ্ঠা: করিয়াছিলেৰ। ওই ণ্যৃর্তি অনেক দিন অবধি এক 
মন্থিবে রক্ষিত ছিল, পরিশেষে বরপতের পৌনে গিরিধারী আপন সপ্ত পুত্রের মধো 
ভাবার সেই সপ্তরূপকে বিভাগ করিয়া দেন। গিরিধারীর সেই মণ্তপুলেক্স বংশধরগণ 



ব্বাজস্থাম। 

জ ধান শবে ্ ং পে সেই সপ্ত দেবমুর্তির মদিরে অবস্থিতি করিতেছেন । 
যেই: সপ্তয়পে, সাম এবং আধুনিক বাসস্থানের আখ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিবরণ 
দি ্রকটিত হইস। 

নাথবি রঃ ০৮, 9 508 নাথদ্বার। 

১) নোদীত ৮ পি? চিত 0 এ নাথদ্বার। 
২। অথুরানাথ ০, ০৪5৮ কোটা। 
৩। দ্বারকানাথ - ৮ ১, ' *** টি কাঙ্কারাওলি। 
81 গোঁকুলনাথ বা লি রর জয়পুর । 

৫। যছুনাথ ই রি রন ্রাট। 

৬। বেতালনাথ **, 2 এ ৮, কোটা। 
৭। মদনমোহন *"*' জয়পুর। 

ভগবান্ নাথজি সর্বপ্রধান বলিয়। এই সপ্তরূপের মধ্যে সবি হয়েন নাই। 
নোধীত, বা ননান্দদেবের মন্দির নাথজির সন্নিকটে সংস্থাপিত। ইহার অপর নাম 

বালমুকু্দ। ইনি বালকমূর্তি_ দক্ষিণ হস্তে পেড়া নামক মোদক স্থাপিত। প্রাচীনকাল 
হইতে ইনি গৃহদেবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। যবনগণ কর্তৃক শ্রীকৃষের 
মন্দির ভগ্ন হইলে ভগবান্ বালমুকুন্দ অনেক দিবস ধরিয়া যমুনাসলিলে নিমগ্ন ছিলেন । 
পরিশেষে একদা। বল্পভাচার্ধা হ্বান করিতে গর তাকে প্রাপ্ত হয়েন। বল্লত সেই 
দেবমুর্তি আপনার বাটাতে আনয়ন করিয়া! গৃহদেবতার মন্দির মধ্যে স্থাপন করিলেন 
এবং ভক্তিসহকারে পুজা করিতে লাগিলেন। সেইদিন ভগবান নোনীত বল্পভের 
কুলদেবতা ম্বরূপ গৃহীত হইয়! যে প্রভৃত পুজ। প্রাপ্ত হইলেন, মনে সন্বান হইতে আর 
তিনি বঞ্চিত হইলেন না। আজিও সেই প্রধান বৈষ্ণবাচার্যের বংশধরগণ ভগবান্ 
বালমুকুন্দকে পরম ভক্তিসহকারে পুজ1 করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়মৃত্তি 
মথুরা-নাথের সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ পাঁওয়া যায় না। একদা ইনি মিবারের 
অন্তর্গত কাঁমনর নগরে অবস্থিত ছিলেন; কিন্তু কালক্রমে সেইস্থল ৬৪ অন্তরিত 
হইয়া অধুনা কোটা-রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছেন ।, 

বল্লভাচার্য্যের তৃতীয় প্রপৌল্র বালকুষণ তগবান্ শ্রীকৃষ্চের তৃতীয় মৃষ্তি দ্বারকানাথকে 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, সত্যবুগে অমরিক নামে জনৈক নৃপতি সু্যবংশে 
অবতীর্ণ হইয়। এক বিষুূর্তিকে পৃজা! করিয়াছিলেন ; এই দ্বারকানাথ সেই বিষুমৃত্তির 
প্রতিরূপ। চতুর্থ মূর্তি গোকুলচন্ত্রমার সম্বন্ধে উক্তরূপ বিচিত্র বিবরণই শুনিতে পাওয়া 
ষায়। বর্ণিত হয়, বল্লভাচার্ধ্য ইঙ্থাকে যমুনাতীরস্থ কোন একটা বিল যধ্যে প্রাপ্ত হইয়। 
আপনার শ্ালককে অর্পণ করেন। তদনভ্তর গোকুল-চন্ত্রমা গোপজীবন গোকুলপুরীতে 

প্রতিচিত হয়েন। যদিও এক্ষণে তিনি জয়পুরে বিরাজ করিতেছেন, তথাপি গোরুপ- 
ৰাসিগণ ঠাছাঁর সেই পূর্বতন পবিত্র মন্দিরে, প্রত্যহ উপস্থিত হইয়া! তাহাকে বথাবিধানে 

পুজা করিতে হরি করেন না। 



বারের পর্কোধলব॥ 
ভগবানের পঞ্চম মূর্তি যছুমাথ পূর্বে মধুরার সর়িকটস্থ মহান নার্স 

করিতেন। ছদর্ঘ মহম্মদ গজনান কর্তৃক মথুরাপুরী বিধ্বস্ত হইলে তাঁহার 
বাসস্থান হ্থরাট নগরে তিনি নীত্বু হয়েন। ষষ্ঠ খিপ্রহ বেতাল-না বাঁ পাও্রককে মৃষ্বৎ 
১৫৭২ অবে বারাণসীর গঙ্গা্র্তে পাওয়া গিয়াছিল। সপ্রম মদনমোহনের পৃর্ধাবিধি 
একটা রমণীকর্তৃক সমাপিত হইয়া আমিতেছে 1 ফি 

যে অন্নকূট-উৎসব বর্ণন করিতে করিতে আমরা তগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সপ্ত বিগ্রহের 
বিষয় আনিয়া ফেলিলাম, তাহার এখনও ছুই চারিটী কথা বর্ণনীয় রহিয়াছে। রাণা 
এতদ্দিবদ নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিয়! থাকেন । উদয়পুরের গ্রধান 
রঙস্থল চৌর্গা প্রাসাদে গমন করিয়া তিনি তৎসন্ুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গনে ঘোড়দৌড় ও 
গজযুদ্ধ প্রভৃতি নানা প্রকার ক্রীড়া দর্শন করেন। সেই দিবস সন্ধ্যাকালে নানাপ্রবার 
অভ্ভুত্ভ অগরিক্রীড়ার সহিত অন্নকূট-উৎসব সমাপিত হয়। 

মকরসংক্রান্তি।-টড সাহেব ভ্রমক্রমে কার্ডিকী বিষ্ণপদী সংক্রান্তিকে মকরসংক্রাস্তি 
বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । যাহাহউক, কার্তিক মাঁসের সংক্রান্তি যে, একটা পবিত্র দিবস 

তাহা হিন্দুস্তান মাত্রই অবগত আছেন। এই দিবস রাণা আপনার সার্দীর ও 
সামন্তগণে গরিবৃত হইয়া চৌগ প্রাসাদে গমন করিয়া থাকেন। তিনি সর্দারদলের 
সহিত তথায় অশ্বারোহণে গোলক ক্রীড়া করেন। 

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মানে এমন কোন বিশেষ পর্ব দেখিতে পাওয়া যাঁয় না'। যদিও 
তিথি নক্ষত্রের সহযোগে এই ছুই মাসের মধ্যে ছুই চারিটা দিবস পবিত্র বলিয়া পরিগণিত 

হইয়! থাকে; তথাপি রাজপুতগণ ততদমুদদায়কে পর্বদিবস বলিয়! গ্রহণ করেন না । কেবল 

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তাহাদের একটু উৎসব দেখিতে পাওয়া ষায়। এই 
তিথি মিত্রসপ্তমী নামে খ্যাত। ভগবান্ দিবাকর এই দিবসে ভগবতী অদ্দিতীর গর্ভ হইতে 

জগতে অবতীর্ঘ হইয়াছিলেন। সুতরাং ু্্যবংশীয় রাণা যে, এতদ্দিবদকে পবিত্র বলিয়া! 

জ্ঞান করিবেন, তাহা বল। বাহুল্য ।* | | 

রাজপুতস্বাধীনতার লীলা-নিকেতন, বীরত্ব ও মহত্বের সাধনক্ষেত্র, হিন্দুগৌরবের : 
আদর্শস্থল বীরজননী মিবাঁরভূমির ধর্মপ্রতিষ্ঠা ও পর্ধেোৎসবাদি যথানিয়মে বর্ণিত হইল। 

* মহাত্মা টড সাহেব ইংরাজ হইয়া! রাজপুতদিগের ধর্ম ও পর্বোৎসবাদি হুচারর্ুপে বর্ণন করিয়া 
গিয়াছেন। যদিও স্থানে স্থানে ভাহার ভ্রম প্রমাদ দেখিতে গাওয়া যায়, তথাপি বিচার করিয়া দেখিতে 

গেলে সেরূপ ভ্রমপ্রমাদ মার্জনীয়। তিনি যদ্দি সংস্কৃত জানিতেন, তাহা! হইলে কখনই এরূপ ছুই চারিটী 

ত্রমে পতিত হইতেন না। এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে যে ভানুসপ্তমীর বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে, তাহ এই 
মিত্র-সপ্তমীর নামান্তর ডিন্ন গন্য কিছুই নহে। টড, দাহেব সেই ভামুসপ্তমীকে হুধ্যের জন্মদিবস বলিয়। 
মির্দেশ করিয়াছেন | কিস্তু আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান্ দিবাকর অগ্রহায়ণ মানের শুক্লা সপ্তমীতে জন্ম 

গ্রহ? করিয়াছিলেন। পাঠকগণের বিদিতার্থ ভবিষ্যপুরাণ হইতে একটা প্রমাণবচন উদ্ধত হইল । 
“অদিতে: কশ্পাজ্জজ্ঞে মিত্রো দাম দিবাকর 2। 
মার্গশীর্ষদায মাসস্য শুরে পক্ষে শুতে ভিঘৌ। 
'সত্ুক্কাং তেন সা খ্যাত লোকেহন্মিন্ মিত্রমগ্তষী |" 



'রাজপ্ছা এ 

্ীরওলের বীর, লমরসিংহের সমর-কৌশল, মংগ্ামসিংছের 
[ংহের জলম্ত অন্বত্যাগ ও স্বদেশপ্রেমিকতা, এবং রাজসিংহের 

চা: £ডজদবিতা বর্ণিত হইয়াছে, সেই লেখনীঘারাই তাহাদের বংশধরদিগের 
মিলাম-কিয়তা, ভীয়ত! ও কাপুরুষতা--অবশেষে করুক গিহেলাটকুলের. শোচনীর 
অধঃপতন পর্য্যস্ত লিপিবদ্ধ হইল। যে গিহেলাটগণ বীরভা, সভ্যতা, তেজস্থিতা ও 
যহানুভাবুকভায় একদা সভ্য জগতের আদর্শন্বরূপ ছিলেন, যাইাদের বীর্ধ্যব্ধি ম্দূর 
হিন্দুকুশ পর্বত ভেদ করি! অস্ত শ্রোতে পৌরাণিক শাকত্বীপের বক্ষঃ পর্যন্ত প্রবাহিত 
হইয়াছিল, যাই।দের একটা মাত্র বংশধরের অলৌকিক বীরত্বে প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল 
সত্রাটের প্রচণ্ড বল প্রতিহত হইয়া পড়িয়াছিল, আদি তাহাদের একটী সামান্ত বংশধর 
সন্ধ্যাকালীন নৃর্য্যের ন্যায় অতি দীন হীন ভাৰে কালযাপন করিতেছেন । যে জরত্ত বন্ধি- 
কগ! ইহার পূর্বপুরুষগণের প্রতি লৌমকুপ হইতে বিস্ব,রিত হইত, আজি তাহা হূর্ভাগ্যরপ 
কঠোর শৈত্যের সংস্পর্শে নির্ধাপিত হুইয়া গিয়াছে! আর সে তেজ নাই )--আর সে 
দীত্তি নাই,_আর সে বিশ্বদাহন উততীপ নাই! সকলই নিবিষ্া গিয়াছে! সমস্তই শীতল 
হইয়া পড়িয়াছে ! জড়তা-_নিস্তবতা__নিঃস্পন্দত। মিবারের সর্বাঙগকে পরিব্যাপ্ত করিয়। 

ফেলিয়াছে ! উন্নত, অভ্যুখিত) গৌরবান্থিত মিধারের দারুণ,__শোচদীয়-_াদয়বিদারক 

অধঃপতন হইয়াছে। তাহার অত্রংলিহ গৌরবচূড়া চূর্ণ হইয়া ভূমিতল চুম্বন করিতেছে! আর 
মিৰারের উঠিবায় শক্তি নাই। শক্তির ছু্ন্বরূপ মিবার আদি শক্িহীন। কিন্তু তাহা 
ৰলিয়। কি মিবার আর উঠিবে ন1? তাহা বলিয়া কি মিবারতুমি এ দারুণ অধঃপতন হইতে 
আন মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবে না? পারিবে। আশা হইতেছে, _মিবার আবার 
উঠিবে) মিবারের সন্তানগণ আবার মন্তক উত্তোলন করিতে পারিবে )-দিতোরেক 
প্রাকারাখলি ভগ্নাবশেষের মধ্য হইতে-.আবার উঠিতে সক্ষম হইবে। আবার বাগারাওল, 
সমরসিংহ, প্রতাপ ও রাজ সিংহের ভূলীকৃত চিতাভন্্ হইতে নৃতন নূতন মহাপুরুষ উন্ভ ত 
হইবেন। চিতোর আবার হাসিতে) তাহার হাস্যে ভারতততৃমি উজ্জল হইবে? আশ! 
হইতেছে০-কিন্ত কে লতে পারে _এ আশা সফল হইবে কিনা? জাশা! হা 
কুহকিনি 1 মায়াবিমি, একি তোর ছলন1? 








